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فى مقدمة الطبعة األولى من كتاب "اليهود والسينما فى مصر" ٢٠٠٥ ذكرت أن تعاملى
ـوضـوع جاء نـتـيـجـة لـتالقى عـدة فـعـاليـات ثـقـافـيـة شـهدتـهـا مـصـر وكـانت حـافزا مع هـذا ا
ـصرية واليوم يتبعهـا  ظواهر سينمائية حـقيقيا لبدء دراسة حول دور الـيهود فى السينما ا
ـصرى والـعـربى جـعلت من الـضـرورى اسـتكـمـال نفس جـديدة طـغت عـلى الـواقع الـثقـافى ا
الــكـتـاب  لــيـصـبح "hلـيـهــود والـسـيــنـمـا فى مــصـر والـعــالم الـعـربى" راصــدا فـيه إجنـازات
سـتمـرة للعالقـة اجلدلـية ب وفـعالـيات سـينمـائيـة كان لهـا أبلغ األثـر فى تكثـيف التـحوالت ا
ـعرفية ذات اليـهود والعـرب ومن ثم فى تشكـيل ظواهر تـتداعى آثارهـا فى شتى اجملاالت ا

الصلة بالفنون والثقافة واإلعالم  خالل العقد األول من القرن احلادى والعشرين .
ففى تلك الفتـرة بزغ تعبير مثل "اليهود الـعرب" وخروجه من حيز التعريف احملصور ب
فكرين اليهود ليصبح تعـبيرا شائعة يتم استغالله فى هذا الوقت عدد ضئيل من الكـتاب وا
بـالذات فى مصـنفات إعالمـية ودراسات وبـحوث سيـاسية واجـتماعـية وسيـر ذاتية وروايات
وأفالم روائية وتسجيـلية ومهرجانـات فنية ال ينحـصر وجودها فى البلـدان التى هاجر يهود
البلدان العـربية إليها بـعد حرب فلسطـ ولكنها ترتـبط أيضا بالتيـار الثقافى العربى سواء
شـتـرك مع يـهود من خالل الـتـرجمـة إلى الـعـربـية أو من خالل احـتـضـان اإلنتـاج الـعـربى ا
الـداخل أو اخلـارج تلك الـظـاهرة فـى اعتـقـادى بالـغـة األهـميـة ولم تـنل حـقهـا من الـدراسة
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والبـحث من نقادنـا ومفكريـنا مع أننا أحـوج مانكـون إلى دراستها بـعمق وتأملـها فى تدبر
اذج من االفالم والـفـعالـيـات التـى كان خـلـفهـا شـخصـيـات يهـوديـة مثل وإمـعان من خـالل 
ـغـربيـة األصل "سـيمـون بيـتـون" واخملرج الـفـرنسى - اجلـزائرى اخملـرجة اإلسـرائيـلـية - ا
ؤلفات والكتابـات السينمائية للمؤرخة اإلسرائيلية - األمريكية - األصل "جان بيير ليدو" وا
غربى العراقـية األصل "إيال شوحـاط" واألنشطـة الثقـافية والـفنيـة التى قادهـا اليهـودى - ا
هـرجـانات الـسيـنـمائـية والـثـقافـية األصل "آنـدريه آزوالى" صاحب فـكـرة إقامـة العـديـد من ا
ـراكش" منذ هرجـان الدولى لـلفـيلم  ـغرب فـهو يـحمل لـقب "نائب رئيـس ا ـوسيقـية فى ا وا
ـهـرجـان "فـاس دورته األولى فى ســبـتـمـبـر ٢٠٠١ وحـتى عــام ٢٠٠٣  واحملـرك األسـاسى 
للمـوسيـقى الروحيـة" و"مهرجـان فاس الـدولى للثـقافة الـصوفـية" وانطالقـا من مسقط رأسه
وسـيقى "كـناوة ومـوسيقـى العالم" من خالل هـرجان ا ـغرب نـظم ا فى منـطقـة  الصـويرة با
هـرجان ـنطـقـة ساهم فى إقـامـة ا جـمعـيـة "الصـويـرة موغـادير" الـتى يـترأسـهـا. وفى نفس ا
وسيـقى "األندلسيـات األطلسـية" واألهم من كل ذلك سنـراه يقف وراء احلركة الـنشطة فى ا
ؤسسة "آنا غرب. كل هذا بـاإلضافة إلى دوره  كمدير  مجال تصويـر األفالم األجنبية فى ا
ليـند" األورومـتوسطـية للـحوار بـ الثقـافات التى تـتخذ مـنذ عـام ٢٠٠٦  مكتـبة اإلسكـندرية

مقرًا لها!
وفى تلك الفـترة أيضـا تصاعـد عدد األفالم التـسجيـلية الـطويلـة التى حاولت الـتعامل مع
تاريـخ اليهـود فى العالم الـعربى والـتركيـز على الـسير الـذاتية لـشخـصيات يـهودية مـرموقة
كن بـواسطـتهـا لألجيـال الشـابة الـعربـية أن فى ظل واقع يـؤكد أنـه ليس هـناك من وسـيلـة 
تدرك معنى أن يعرض فى العالم العربى خالل هذا العقد من القرن الواحد والعشرين فيلما
ـسألـة لم تـكن مـجرد أن الـيـهود كـانـوا يعـامـلون تـسـجيـلـيـا طويال عن شـخـصيـة يـهـودية فـا
مـعاملـة األعداء بـاعتـبارهم عـنوانـا لكل مـاصنـعته إسـرائيل والـصهـيونـية لـفلـسطـ والعالم
ستمر العربى ولكن ألنه لم تكن تـخامر أكثر الناس تفاؤال أية فكـرة عن حتطيم هذاالتابو ا
منـذ األربعـينـيات وأن تـشهـد السـنوات األخـيرة تـدافع لتـلك النـوعيـة من األفالم فيـما يـشبه
صريـة األصل  "مارى حلوانى" الظاهـرة فمنذ أن أنـتجت وأخرجت األمريـكية اليـهودية - ا
فـيلـمهـا "أحد أفـتقـده" عام (١٩٨٤) (٢٠ ق) عن نـشـأتهـا فى مصـر من خالل قصـة  جدتـها
"روزيت احلـكيم" الـتى اضطـرت لـلخـروج من مـصر عـام ١٩٥٩ للـعيـش فى حى بروكـل فى
نـيويـورك سـارت األمـور متـمـهلـة فى تـعـامل اليـهـود سيـنـمـائيـا مع أوطـانـهم األصلـيـة حتى
تـوالى مع بـداية هـذا الـقرن ظـهـور عشـرات األفالم الـتى جاء إنـتـاجهـا مـتقـاربـا من الـناحـية
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الزمنية فظهرت أفالم  "أنس بغداد. اليهود والعرب ـ الرابطة العراقية" للمخرج السويسرى
- الـعراقى األصل  "سمـير جـمال الدين" عـام ٢٠٠٢ ويرصـد ذكريات وآراء يـطرحـها ثالثة
ـعروف مـن اجليل األول الـذى هاجر إلـى إسرائيـل فى بداية كتـاب من العـراقيـ اليـهود ا
اخلمسينـيات وهم شمعون بالص وسامى ميخائيل وسـمير نقاش وإلى جانبهم يتحدث فى
الفـيلم موسى خورى تاجر العـقارات السابق وأيال حبيـبة شوحاط  ثم توالى ظهور أفالم:
La Petite histoire des Juifs du Liban وبـالعـربـية (الـقـصة الـصـغيـرة لـيهـود لـبنـان) لـلمـخرج

الفـرنسى (Yves Turquier إيف توركـيه) (٢٠٠٧) (٧٧ ق) "سلطـة بلـدى" ٢٠٠٧  سيـناريو
ـصرية نـادية كامل  "The last Jews of Libya بالعـربية" آخـر "يهـود ليبـيا" إخراج وإخراج ا
فـيـفيـان رومـانى - دن (٢٠٠٧) ويعـرض خالل خـمـسون دقـيـقـة قصـة عـائلـة الـرومـانى التى
The Syrian Jewish Community: Our  ديـنة بنـغازى والـتى تنـتمى اخملـرجة إلـيها عـاشت 
٢٠١١Journey Through History, Episode 2, Coming to America(٩٠ق) بالـعربـيـة "اجلالـية

Jews of Yemen   الـسوريـة اليـهوديـة: رحلـتنـا عـبر الـتاريخ احلـلقـة ٢ اجملىء إلى أمريـكا
يهـود اليمن (٢٠٠٩) (١٠٠ ق ) "عن يـهود مصر"   Jews  of Egypt إخراج أمـير رمسيس
غربى األصل " كمال هشكار غرب قدم اليـهودى الفرنسى - ا ٢٠١٢ (٥٢ ق) وعن يهود ا
  Kamal Hishcar" فيلم "  Jerusalem Tinghir" بالعربية "تـنغير جيروزاليم" ٢٠١٢  لقد كانت
ثابـة اختراق لكل احملـرمات النفسـية قبل الرقـابية. ورغم محدوديـة اجلماهير هذه األفالم  
ـا جعل األمـر يشـكل ظاهرة الـعربـية الـتى شاهدتـها حـققت جتـاوبا نـقديـا متعـدد الرؤى. 

تستحق أيضا الرصد والتحليل.
لذلك تأتى هذه الطبعة لتضيـف إلى الطبعة األولى من كتاب "اليهود والسينما فى مصر"
رؤيـة حتلـيلـية راصدة لـلمـستجـدات فى مجـال التعـامل مع الشـخصيـة اليـهودية فى الـسيـنما
ـصـريـة خالل الـعـقـد األخـيـر كـمـا نـصـحب الـقـار من خاللـهـا إلى رحـلـة جـديـدة  لبـعض ا
سينمات العـالم العربى ودور اليهود فـيها كشخصـيات سينمائـية وفى هذا اإلطار كنا نأمل
أن نغطى كـافة األنشطة الـسينمائـية اليهوديـة فى شتى البلدان الـعربية ولكـننا لم ننجح فى
واد ا لتضاؤل ومـحدودية تلك األنشـطة فى بعض البـلدان العربيـة أو لعدم توافر ا ذلك ر
غرب العربى" ـعلومات التأريخية الـراصدة لها لذلك تقتصـر تغطيتنا على الـسينما فى "ا وا
غرب) وفـلسط والعـراق. من خالل منظور الكـتاب والنقاد فى تلك (اجلـزائر - تونس - ا
البـلـدان فـهم األجـدرعـلى رصـدهـا وحتلـيل تـأثـيـراتـهـا فى ظل ظـروف سـياسـيـة واجـتـمـاعـية

نظور جتاه الصراع العربى - اإلسرائيلى.  متباينة رغم وحدة ا
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ولـقد أتـاحت لنـا الـتجـربـة العـربيـة مع األنـشطـة السـيـنمـائيـة الـيهـودية فـرصـة اكتـشاف
غاربـية فى ظل ظروف سياسية بالغة الدورالذى لـعبه اليسار اليهودى فى مسـيرة السينما ا
ـصـريـة لـتـتـبع ـا حـتـم عـلـيـنـا الـعـودة مـرة أخـرى إلى الـســيـنـمـا ا األهـمـيـة واحلـسـاسـيـة 
ـصري انـعكـاسات دور اليـسار الـيهودى فى مـصر وتـأثيره عـلى السـينمـائيـ اليسـاري ا
سواء فى مـجال الـسيـنمـا الروائـية أو الـتـسجـيلـية وذلك فى فـصل كامل يـرصد انـعكـاسات

التجربة حتى بداية اخلمسينيات. 
كما يهمنا التأكيد على عدة نقاط سبق وأن أشرنا إليها فى مقدمة الطبعة األولى وهى:

ـصريـة وليس ١ - عـلـينـا أن نؤكـد أن الدراسـة تـنصـرف إلى دور اليـهود فى الـسـينـما ا
كن أن ترتبط بهذا النشاط فهى تعود إلى الديانة اليهودية وإذا كان ثمة أحكام متحفظة 
إلى طبـيعة الرأسمـالية اليهـودية نفسهـا خاصة عندمـا تتحالفت مع االسـتعمار والصـهيونية
بدلـيل أن ثـمة أحـداث وشـخصـيات يـهوديـة جنـحت فى أن تفـلت من قـبضـة الـصهـيونـية وأن
ـســتـويـ الـفـنى ــصـرى فى آالمه وأفـراحه كــان الـتـجـاوب مـعــهـا عـلى ا تـلـتــحم بـالـشـعب ا

تدا واألمثلة سنجدها فى هذا الكتاب ملموسة ومؤثرة .   والشخصى عظيما و
واجهـة العديد ٢ - أن التـعامل مع موضـوع "اليهـود والسينـما فى مصـر" يعكس بدايـة 
تـاح منها. واألهم علـومات وتضـرب وتناقض ا شـاكل البحثـية فى ظل االفتـقار إلى ا من ا
من كل ذلك حـالة التمويه والضـبابية التى فرضت منـذ بداية الثالثينـيات على بعض األنشطة
كـنـنا الـقـول أن عدم تـوافر اليـهـودية واسـتـمرت حـتى مـنتـصف األربـعـينـيـات وبشـكل عـام 
ـعلومـات الالزمة قد ال يـساعدنـا على أن نرصـد بشكل مـتكامل مـجمل تلك األنـشطة. ولكن ا

بغض النظر عن ذلك سيصبح ما توصلنا إليه يشكل الكم الرئيسى منها.
٣ - ويستطيع القار أن يالحظ وهو يطالع هذا الكتاب أن ثمة مزاوجة وامتداد لبعض
مـا حـدث بــاألمس ومـا يـحـدث الـيـوم رغم مــا يـبـدو من مـتـغـيــرات فى األوضـاع الـسـيـاسـيـة
واالجـتـمـاعـيـة واالقـتصـاديـة.. هـنـاك عـودة الحـتـكـار دور الـعـرض.. ومن يـريـد شـراء أصول
األفالم بأبخس األسعـار وإلى ما ال نهاية ومن يتعيش عـلى االقتباس من األفالم األجنبية..
ومن يـحـاول إحيـاء الـسـينـمـا الـتجـاريـة فى أدنى صـورها.. إلـخ. فهل ثـمـة عالقـة ب األمس

واليوم? أم أنها مجرد مصادفة?!! 
وال يـسعنى فى الـنهايـة سوى أن أتوجه بـالشكر لـكل من سانـدنى فى تقد هـذا الكتاب
طـروحة وأخص من كـبـار فنـانيـنا: ـادة ا ـعلـوماته وإرشـادته أكـبر األثـر فى تكـامل ا وكـان 
هـندس واخملـرج  كمـال عطـية (رحمـهم الله) اخملرج كـمال الـشيخ اخملـرج حسـ حلـمى ا
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ومدير اإلنـتاج القـد مصطفـى جبر ومديـر التصـوير الكـبير سـعيد شـيمى وكل من تواصل
ـوسـيـقى فـرج الـعـنـترى ـؤرخ ا ـوضـوع وا ـعـلـومـات حول ا مـعـهم من الـفـنـانـ المـدادى 
: خـيـرية الـبـشالوى محـمـود قاسم د. أحـمد وحتـية خـالـصة لـزمالئى من الـنقـاد والـباحـث
شوقى عبد الـفتاح ومنى البنـدارى ومحمد عبـد الرحمن وحتية خـاصة لناقدنا الـكبير أحمد
احلضرى الذى كان لكتابه "تاريخ السينما فى مصر" أكبر األثر فى انطالقى إلعداد الكتاب

علومات الواردة فيه. بل وكان مرشداً ودليالً لكثير من ا
كـمـا يـسعـدنى الـتـوجه بـعـظـيم شكـرى لـلـكـتـاب والنـقـاد الـذين اسـتـقبـلـوا الـطـبـعة األولى
بـحفاوة نـقديـة لم تكن متـوقعـة وكان لـها عظـيم األثر فى اسـتمـرار تعامـلى  مع قضـية كانت
وما تـزال لـهـا أهـمـيـتـهـا فى مـسـيـرة قضـايـانـا الـقـومـيـة. وأذكـر من هـؤالء األسـاتذة: رءوف
تـوفـيق مـحـمد الـعـزبى د. ولـيـد سـيف مـحـمود عـلى  عـالء الدين وحـيـد فـوزى سـلـيـمان
أسـامـة عـفيـفى سـعـد القـرش أمـيـنـة الشـريف هـشـام الشـ مجـدى عـبـد العـزيـز ضـياء

حسنى سمير اجلمل د. سمير محمود وعلى النويشى وغيرهم .
وفق وفقالله ا الله ا
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اسـتشـعر الـيـهود مـنذ الـبدايـة مـدى أهمـية احـتـكار الـسيـنـما بـاعتـبارهـا الـشكل اجلـديد
ـادية وأفـكـارهم األيـديولـوجـية واألمـثل من وسـائل التـرفـيه الـقادرة عـلى حتـقيـق أهدافـهم ا
ومنذ بداية ظـهور الشرائط السيـنمائية هيـمنت مؤسسة فرنـسية كان لها خـطورتها ونفوذها
وهى مـؤسـسة "بـاتـيه" الـتى أخـذت على عـاتـقـها احـتـكـار السـيـنـمـا فى بدايـة عـهـدها وجنح
مـؤسسـها الـيهـودى "شـارل باتـيه" (١٨٦٣ ـ ١٩٥٧) فى فتـرة ال تـزيد عن عـشر سـنوات فى
يـة فى سنوات ما قبل إنشاء إمـبراطورية واسعـة كفلت لفرنـسا شبه غلبـة على السينـما العا

ية األولى وال تزال بعض آثارها باقية فى معظم دول العالم إلى اليوم(١). احلرب العا
بـدأ "بـاتـيه" وهـو ابن جـزار فى األصل عـمـله فـى مـجـال الـسـيـنـمـا بـعـرض فـونـوجراف
ـقـلدة ـفـتوحـة ثم راح يـعـمل فى تسـويق األجـهـزة السـيـنمـائـية ا ـعارض ا أديـسـون فى ا
وبـتعامالت قـاسية ال تـعرف الـرحمة مع عـمالئه ومنـافسيه عـلى السواء(٢) سرعان ما جنح
ـعـدات والشـرائط اخلـام ومن ثم إنتـاج األفالم فى أسـتـوديوهـاته الـتى كانت فى تـصـنيع ا
ـوذج فى مـجـال أكـبـر وأفـضل األسـتــوديـوهـات جتـهـيــزا فى عـصـره كـان هــذا هـو أول 
ـارس االحتـكار الـرأسى الشـامل حيث اسـتطـاع باتـيه السـيطـرة على اإلنـتاج الـسـينـما 
والـتوزيع ثم عـلى العـرض أيـضاً ـ من خالل بـناء وامـتالك دور الـعرض ـ كـما كـان توسـعاً
ــؤســسـتـه وكالء من كــافـة األقــطــار الـتـى تـعــرض الــعـروض أفــقــيـا أيــضــا - حـيـث كـان 
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ـسـيـطـر على السـيـنـمـائيـة وهـكـذا عـرف باتـيه خالل الـفـتـرة من ١٩٠٣ ـ ١٩٠٩ بـوصفه ا
صـناعـة الفـيلم فى الـعالم(٣) ثم جنح بـواسطـة حتالـفاته مع الـشركـات األمريـكيـة اليـهودية
ـلك حق تـوزيع األفالم األمـريـكـيـة واألوروبيـة فى دور عـرضه من خالل وكالئه فى فى أن 

أنحاء العالم.
فى عام ١٩٠٥ أقـامت شـركة "بـاتيـه" الفـرنسـيـة قاعـة باإلسـكـندريـة بـاسم "باتـيه باالس"
ـا جنـحت الـتـجـربة ـكـان الـذى يشـغـلـه اليـوم الـبـنـك األهلـى و بـشارع طـوسـون فـى نـفس ا
جناحـا كبـيراً أقدمت الـشركـة على إقامـة دار أخرى فى الـقاهرة(٤) ثم انتـشرت الدور التى

حتمل اسم "باتيه" وأصبح للشركة وكيل دائم فى مصر.
لقـد استمرت هـيمنة بـاتيه مع زميـله اليهـودى الفرنسى "لـيون جومون" (١٨٦٤ ـ ١٩٤٦)
ـيـة األولـى وبـعـد احلــرب بـدأ تـأثــيـره يـتــراجع مع ظـهـور طـوال فــتـرة مـا قــبل احلـرب الـعــا
الـشـركـات األمـريـكـيـة الـكـبـرى وإن كـان اسـمه ظل يـتـردد مع اسم "جـومـون" فى الـسـيـنـما
الـفرنـسيـة وشركـات سيـنمـائيـة أوروبـية أخـرى مثل "جـومون الـبريـطانـية" الـتى كان يـسيـطر

عليها تايكون صناعة السينما اإلجنليزية "آرثر رانك".
ثل الذى يجب فقد كانت جتـربته هى النمـوذج وا لم يتالش تـأثير "باتـيه" بالنسبـة لليهـود
أن يحتذى فى مجال االحتكار األفقى والـرأسى بالنسبة لشركات مثل "مترو جولدوين ماير"
و"فـوكس لـلقـرن الـعـشريـن" وأيضـا بـالـنسـبـة لـليـهـود فى مـصـر ولكن فى حـدود اإلمـكـانات
تشابكة تاحة وفى إطار التبـعية للمنجـزات التكنولوجيـة األوروبية واألمريكية والـعالقات ا ا

بالرأسمالية اليهودية فى أوروبا.
كانت الرأسمالية اليهودية فى مصر محكمة البناء وفيما بينها كانت هناك روابط عائلية
لكيـات فى الشركـات من عمداء عـائالت مثل منـشة وهو من أصول وانتـقلت هذه الـروابط وا
فرنسية وحمـل احلماية النمساوية(٥) و"موصيرى" وهو من أصل إسبانى ونال فى ظل نظام
االمـتـيـازات الـرعويـة اإليـطـالـية(٦) ويـوسف قـطاوى وتـعـود أصـوله إلى هـولـنـدا وحصـل على
ـا انتقـلت إليـهم من أسالفهم وهكـذا جند شكالً احلـماية الـنمـساوية(٧) إلى أبنـائهم أسوة 

متكامالً من نظام التوارث الرأسمالى.
لقد استطاعت هذه العائالت بجانب عائالت أخرى أقل أهمية مثل عائالت: رولو ومكاوى
وسـوارس ومـزراحى وأســمـالـون وشـيــكـوريل وكـفـورى وســاسـون وبـولـيــتى وجـرين ونـاثـان
وكــوريــيل وعـدس وتــوريل وعــاداة وجنـمــان وســمـامــة وغــيـرهم من خـالل الـعالقــة بــالـيــهـود
األوروبيـ أن تـهيـمن عـلى النـشاط االقـتـصادى فى مـصر وكـان طـبيـعيـا أن تـتردد أسـماء
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بعض هذه العائالت عند احلديث عن سيطرة اليهود على العديد من األنشطة السينمائية فى
مصر فى إطار سيطرتها شبه الكاملة على الشركات والبنوك العقارية.

ولـكن بـالـرغم من تـغـلـغل الـيـهـود فى مـجاالت الـتـوزيع واإلنـتـاج ودور الـعـرض وشـركات
عدات الـسينـمائيـة عليـنا أن ال نغـفل أنهم لم يـنفردوا بـذلك وحدهم خاصـة فى مجال دور ا
العرض حيث شاركـهم أيضاً بعض األجانب خاصة من اليونـاني من أمثال سبيرو رئيسى
ـتـلك فى الـقـاهـرة قـبل عـام ١٩٤٨ دور عرض: ديـانـا رويـال مـتـروبول ركس الـذى كان 
نـافسـة االقتـصاديـة التى كـانت قائـمة ب إيـديال بـارداى أوليـمبـيا. كمـا ال يجب جتـاهل ا
سـيـحـيـة الشـامـيـة فى الثـلث األخـيـر من الـقرن الـتـاسع عـشـر حتى الـطائـفـتـ اليـهـوديـة وا
مــنـتــصف اخلـمـســيـنــيـات من الــقـرن الـعــشـرين وكــانت سـبــبـا فى الــتـوتـر الــذى سـاد بـ
تشابهة(٨) واستطاعوا أن يلعبوا دورا هن ا الطائفت إذا اشتغـل الشوام فى العديد من ا
ملحـوظا فى مجال امتالك دور الـعرض السيـنمائى وبرز من بـينهم أسمـاء مثل "كميل رعد"

و"إخوان وكيل" وماكس وأرنست نصر فؤاد حجار وغيرهم.
البنية األساسية :البنية األساسية :

صرية" "Societe Artistque d. Egypte" " وقام فى عام ١٨٩٧ تأسـست "شركة التـياترات ا
بـإنـشـائـهـا اثـنـا عـشر مـنـهم سـبـعـة من الـيـهـود وخـمـسـة من الـيـونـانـيـ مـنـهم واحـد يحـمل
اجلـنـسيـة الـروسـية وكـان الـيهـود الـسبـعـة: أربـعة من عـائـلة مـنـشـة وآخر من عـائـلة روبـيـنو
(حتـمل جـنـسـية إمـبـراطـوريـة الـنمـسـا واجملـر) واثـنـان من عائـلـة رولـو (جـنـسيـة بـريـطـانـية)
وسوارس (جـنسية إيـطالية) ويـبدو أن نشاط الـشركة كان االسـتثمار فى بـناء دور العرض

الهى الليلية وما يرتبط بهما من إنشاءات خاصة بالعروض الفنية(٩). سرحى وا ا
ـكن أن ـنـشـآت الـعـقـارية وعـلى األخـص ذات الـطابـع الفـنى ال  وقـد أدرك الـيـهـود أن ا
تزدهـر وتتكـامل إال فى إطار مـشاريع أخرى لـلبـنية األسـاسيـة لذلك تأسـست شركـة "النور
والقوة الـكهربائية" (١٩٠٦) وانحصر عمـلها فى مد منطقة األزبكـية بالتيار الكهربائى وهى
ـسرحى والسيـنمائى فى مـنطقة نطقـة التى ستـشهد فيـما بعـد أكبر جتمع لـدور العرض ا ا
وقام بتأسيس هذه الشركة سبعة من األجانب وسط البلد وشارع عماد الدين وحى الظـاهر
مـنهم خمـسة من اليـهود: اثنـان من عائلـة قطاوى واآلخـرون من عائالت أسمـالون وسوارس
صرية لألعـمال الهندسيـة الصحية" ب وموصيرى(١٠) وفى الـعام التالى أسست "الـشركة ا
سبـعة من األجـانب منـهم خمسـة من اليـهود: اثـنان من عـائلة سـوارس وآخر من عـائلـة بلوم
أما اآلخـران فأحـدهمـا من عائـلة بـاك والثانى مـن عائلـة جنمـان.. وفى نفس الـوقت شاركت
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عائلة قطـاوى فى تأسيس شركـة "األوتومبيل واألمـنيبوس بالـقاهرة" (١٩٠٦) وكانت وسائل
هذه الـشركـة عبـارة عن سـيارات وعـربات ذات دواب لـنقل الـركاب فى بـعض أحيـاء شوارع

القاهرة(١١).
عدات السينمائية: عدات السينمائية: توكيالت ا  توكيالت ا

ومع ازدياد دور العرض الـسينمائى مع غزو األفالم األوروبيـة واألمريكية كانت اخلطوة
الـتالية هـى قيام الرأسـمالي الـيهود بـإنشاء شركـات الستيـراد كل مستلـزمات دور العرض
السـينـمائى مـن آالت عرض وكـشافـات إضاءة وأجـهزة صـوت وفحم آلالت الـعرض وأجـهزة
تـكيـيف هواء وأدوات كـهربـائية ومـقاعـد من طرازات مـختـلفة(١٢) ومـرة أخرى سـنجـد أسماء
لعائالت يهودية شهيرة تستحوذ على التوكيالت األجنبية لهذه األجهزة ومنها عائالت جرين
ومـوصـيـرى وكـوريـيل ولـيفـى ففى عـام ١٩١٨ تـأسس تـوكـيل جـرين الـتـجـارى (جـاك جرين
وشركـاه) فى القاهرة واإلسـكندرية لـتوزيع آالت العـرض من ماركات مخـتلفة وكل مـا يتعلق
قاعـد وتكونت شركـة موصيرى وكـورييل لتوكـيالت كلفيـنيتور ويورك من أجهـزة السينـما وا
لتـكيـيف الهـواء وأسس إيزادور لـيفى شـركة باسـمه كوكـيل لشـركة لـورين ببـاريس وأجهزة
لـلـعـرض والـصـوت بــاإلضـافـة إلى فـروع الـشــركـات الـيـهـوديـة الـكــبـرى فى مـجـال األجـهـزة

واد اخلام لتصوير األفالم مثل "وسترن إليكتريك" "فيليبس" "كوداك" إلخ. السينمائية وا
شبكة لدور العرض :شبكة لدور العرض :

وكـان من أهم القطـاعات التى حـرصت الرأسمالـية اليـهودية عـلى السيطـرة عليـها قطاع
دور الـعــرض فـبـعـد أن صــدرت الئـحـة احملالت الــعـامـة عــام ١٩١١ كـانت سـيــنـمـا "جـوزى
بـاالس" الـتى أسـسـهـا إيـلى مـوصـيـرى عـقب صـدور الالئـحـة هى الـنـواة األولى لـتكـوين أول
شركة لدور العرض فى مصر وهى شركة "جوزى فيلم" حتت إشراف جوزيف موصيرى(١٣)

وقد امتلكت وأدارت عشر دور عرض فى اإلسكندرية والقاهرة وبورسعيد والسويس(١٤).
ولم يكن غريبا أن يواكب تأسيس شركة "جوزى فيلم" قيام فرد آخر من عائلة موصيرى
وهـو "جاك مـوصيـرى" بـتأسـيس أول فرع لـلمـنـظمـة الصـهيـونيـة واحلـصول عـلى تأيـيد كـافة
عبرة الطوائف األشكنازيـة السفردية كما يقوم ألبرت موصـيرى بإصدار مجلة "إسرائيل" ا

عن أنشطة احلركة الصهيونية فى مصر"(١٥).
وقـد شـهدت شـركـة "جوزى فـيـلم" فى نهـايـة العـشـرينـيـات ارتفـاعـا ملـحوظـا فى مـعدالت
الــربـحـيـة وزاد رأسـمـالـهـا من ٤٠٠٠ جـنـيه إلى ١٠٠٫٠٠٠ جـنـيه(١٦) وقـد اسـتـمـر جـوزيف
مـوصيـرى فى إدارة الشـركة حـتى وفاته عـام ١٩٥٣ لـيصـفه جاك بـاسكـال فى مجـلة سـينى
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فـيـلم بأنه: "أول من عـمل فى الـتوزيع واسـتـغالل دور العـرض الـسيـنمـائى بـعد احلـرب وكان
صرية"(١٧). حتى سنة ١٩٣٠ أقوى شخصية تعمل فى صناعة السينما ا

كـذلك نـشـطت شـركــات أخـرى عن طـريق سـيــطـرتـهـا عـلى الــعـديـد من دور الـعـرض فى
الـقـاهـرة واإلسـكـنـدريـة ومـنـهـا "شـركــة إخـوان بـولـيـتى" (إيـلى إيـزاك رالف بـولـيـتى) الـتى
ــشـاركـة مع مــويـز لـيــفى فى امـتالك دور تـأســست عـام ١٩٢٨ ولم يــقـتـصــر دورهـا عـلى ا
الـعرض السينمـائى (الكورسال الصيفى والـشتوى ولوكس ـ القاهـرة) وفريال (اإلسكندرية)
ــا جتـاوزه إلى اســتــيـراد وتــوزيع األفالم الــفــرنـســيـة وراديـو (الــقــاهـرة واإلســكــنـدريــة) إ
صـرى وكان عـميـدهم إيـلى أ. بولـيتـى من أكبـر رجال األعـمال فى واألمـريـكيـة فى القـطـر ا
ـصـريـة" وشـركـة "الـتـأم مـصـر وخاصـة فى اإلسـكـنـدريـة. أسس شـركـة "أراضى الـبـناء ا
ـتـلك ويـدير عـدة جـرائد ونـشـرات بـلغـات مـختـلـفـة مثل "الـنـشـرة السـنـوية الـتـجـارى" وكان 
صريـة" وهى جريدة يومية صرى" و"دليل الصـناعات ا ـصرية" و"دليل القـطن ا للشركات ا
ـصرى" الـيـوميـة بـاإلضافـة إلى تـوكـيالت لشـركـات ومعـامل أدويـة أجـنبـيـة وسلع وجـريـدة "ا

أخرى..(١٨).
ويشـير أنس مصـطفى كامل فى كـتابه "الرأسـماليـة اليهـودية فى مصر"(١٩) إلى أن إيلى
بوليتى كان واحداً من الرأسمالي الـيهود الذين كانوا على عالقة بالقوى النازية منذ أواخر
الثالثينـيات للضـغط على السلـطة البـريطانيـة فى مصر وكانـوا "يحرضون الـعمالة الـيهودية
نشآت ارسة أعمال البـلطجة ضد ا فى مـحالتهم من البورجوازية اليـهودية الصغيرة عـلى 
" وهـم تالمذة الـبـريـطـانـية وخـاصـة من اجلـنـاح الـذى سـمى "بـالـصـهـيونـيـ الـتـصـحـيـحـي

." جابوكوفسكى األب الروحى للعصابات اإلرهابية فى مصر وفلسط
وبيانات تلك الفـترة تكشف عن مدى تـوغل اليهود بكافـة جنسياتهم فى مـجال ملكية دور
ـثال أن الـعـرض السـينـمـائى باإلضـافـة إلى أنشـطة سـيـنمـائيـة أخـرى سنـجد عـلى سـبيل ا
وزع الوحيد إلنتاج شركة أيجل ليون اإليطالى اليهودى سولى بيانكو فى وقت ما كان هو ا
ـتـلك دور عــرض مـيــامى (صـيـفى األمـريـكــيـة فى الــشـرق األوسط وفى نــفس الـوقت كــان 
وشتـوى) وفمينا وهى من دور الدرجة األولى فـى وسط البلد بينمـا سنجد الفرنسى األصل
أرمـان جيرار يـتوغل فى إحيـاء القاهرة الـشعبـية ليمـتلك فيـها أكثـر من عشر دور عرض من
صرى" الـدرجة الثـالثـة فى أحياء مـثل "روض الفرج" "الـسيـدة زينب" "الظـاهر "اخللـيج ا

تلك منذ عام ١٩٣٤ شركة الستغالل األفالم فى الشرق. "القلعة" فى نفس الوقت كان 
ـلك حتـى بداية ويتـربع على عـرش دور العـرض فى اإلسكـندريـة إيلى لـطفى الـذى كان 
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اخلـمـسـيـنـيـات ١٢ دار عـرض هى "ريـو" (صيـفى وشـتـوى) الـهـمـبـرا ركس ريـتس سـتار
قيس كلـيوباتـرا كونـكورديا لـيدو ماجـستيك (صـيفى وشتـوى) ويقتـرب عدد مقـاعدها من

١٥٫٠٠٠ مقعد.
ورغم أن نسـبة الـيهـود فى عواصم األقـاليم فى مـصر لم تـكن تـتجـاوز نسـبة الـ٤%. فإن
ا يفـسر معـايير الـتعامل نـاطق  تـواجدهم كأصـحاب دور العـرض كان مؤثـرا فى بعض ا
صريـ والطوائف اخملـتلفة حـيث التسـامح هو السـمة التى غـلبت على نـظرة اجملتمع بـ ا
صـرى ومن أبرز األسمـاء اليهـودية التى امـتلكت دور عـرض فى األقاليم: ديـفيد دانـيليان ا
والـذى كـان أكثـر اليـهود تـوفيـقـا فى الوجه الـقبـلى فقـد امـتلك خـمس دور عرض فى جـرجا
وبـنى مـزار واألقـصـر بـاإلضـافـة إلى دارين صـيـفـيـتـ فى كل مـن الـقـاهـرة واإلسـكـنـدرية
ـنــيـا ومـغـاغـة والـسـويس بـاإلضــافـة إلى امـتالكه لـشـركـة وإيـزادور لـيـفى صـاحب دور فى ا
وجـوزيف جـرونشـتـ الـذى انـتـشـرت الـدور التى ـعـدات الـسـيـنـما سـبق وأن أشـرنـا إلـيـهـا
لك سينما األهلى فى ميت لكها فى الـوجه البحرى وتركزت فى منطقة الدلـتا حيث كان 
غـمر و"الـشـعب" فى كفـر الـدوار و"هرمس" فـى كفـر الزيـات و"األهـلى" فى دمـنهـور وكان
يـسـعى قبـل عام ١٩٤٨ إلى الـفـوز بـحق اسـتغـالل سيـنـمـا البـلـديـة فى طـنـطا بـعـد مـحاوالت

.(٢٠) صري إلقصاء مستغليها ا
السيطرة على استيراد األفالم األجنبية :السيطرة على استيراد األفالم األجنبية :

كـانت مصر قبل عـام ١٩٤٨ مركزا الستـيراد وتوزيع األفالم األجنـبية فى الشرق األدنى
واألوسط(٢١) وكان يـوجـد بـهـا بـخالف فـروع الثـمـانى شـركـات األمـريـكيـة الـكـبـرى مـوزعون
يـعـمـلـون لـشـركـات يـهـوديـة اسـتـحوذت عـلـى أبـرز اإلنتـاج األمـريـكى واألوروبـى فـيـما يـشـبه

االحتكار الكامل(٢٢).
 وبـغض الـنـظـر عـمـا كـانت حتـقـقه تـلك الـتـوكـيالت أو الـفـروع من أربـاح طـائـلـة فإن
ى بكافة اجتاهاته جعـلها قادرة على اجتذاب مالي قدرتهـا على استيعاب اإلنتاج الـعا
قـيمـة فيهـا وما يـعكسه ذلك نطـقة أو من الـطوائف األجـنبيـة ا الـبشر سـواء من أبنـاء ا
من قدرة عـلى نشر األفكار التى تريـدها. وإعطاء األولوية فى عرض اإلنـتاج السينمائى
ا تميز لدور العرض التى يهيمن عليها اليهود دون غيرهم أو من يساير توجهاتهم  ا
ـشاريع سـينـمـائيـة مصـرية فـى مجـال دور العـرض وقفت تسـبب فى ضـربات قـاصمـة 
هـذه االحـتـكـارات ضـدهـا وعـمـلت عـلى عـرقـلـة مـشـاريـعـهـا فـكان مـصـيـرهـا اإلفالس أو

االستسالم٧!!
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ـية الـثانـية مـباشـرة ففى موسم ١٩٤٥ ـ ١٩٤٦ غيـر أن الصـورة تفـاقمت فى أعـقاب احلـرب العا
وا سريـعا وإن احتـفظت مصر ـتحدة وأوروبـا  ستـوردة من الواليات ا الـسينـمائى شهـدت األفالم ا
صرى داخل مصر نفسها بنمـو فى إنتاجها السينمائـى عن بقية بلدان الشرق األوسط ولكن الفـيلم ا
تميـز بضآلـة نصيـبه من دور العرض اجلـيدة إذا قـورن بنصـيب األفالم األمريكـية واألوروبيـة التى بلغ
وسم:٢٦٦ من الشركـات األمريكية الكبرى ٨٤ من ـصرى فى هذا ا عددهـا سبعة أضعاف اإلنتاج ا

الشركات اإلجنليزية والفرنسية واإليطالية إلخ فى مقابل ٥٢ فيلما مصريا(٢٣). 
ـميـزة داخل مصـر فبـينـما وصف لـقد احـتكـرت األفالم األمريـكـية مـعظم دور الـعرض ا
الـبـعض هـذا االحـتكـار بـتـعـبيـر "أن الـسـيـنـما األمـريـكـيـة تتـزعم الـسـوق فى مـصر"(٢٤) كان
ـلكه البـعض اآلخـر يـرى أن أمريـكا عـن طريق الـشـركات األمـريـكيـة لـلسـيـنمـا ـ وجمـيـعهـا 
صرية ـ فى صريـة واألفالم ا اليـهود ـ أعلنت حـربا هجـومية سافـرة على صناعـة السينـما ا
ـصريـ ـ يسـاعدهم فى ذلك أصـحاب دور ـصريـة وعلـى مرآى ومـسمع من ا نفس الـدولة ا

صري أنفسهم. العرض من اليهود واألجانب بل وأحيانا من ا
كن تقسيم دور العرض فى وسم الشتوى ١٩٤٨ الذى أعـقب حرب ١٩٤٨ كان  وفى ا
ـصريـة ويـشمل دور عـرض: "أستـوديو مـصر" : قسم لـعرض األفالم ا الـقاهـرة إلى قسـمـ
"رويـال" "الكـورسال" و"لـوكس" و"جوزى" (كـوزمو) أمـا القـسم الثـانى من دور الـعرض وهو

الذى يعرض أفالما أجنبية فكان يشمل:(٢٥)
سينما كايرو: تخصصت لعرض أفالم شركة فوكس.

سينما ديانا: تخصصت لعرض أفالم ر.ك. او راديو وأفالم شركة لندن.
سينما مترو: إلنتاج شركة مترو جولدوين ماير.

سينما ميامى: إلنتاج شركة بارامونت وايجل ليون األمريكية.
سينما اورا: إلنتاج إخوان وارنر ويونيتد ارتست األمريكية.

سينما ريفولى: إلنتاج ايجل ليون اإلجنليزية ويونيفرسال األمريكية بالتبادل.
سينما أوديون: لعرض األفالم الفرنسية.
سينما متروبول: لعرض األفالم اإليطالية.

احتاد ألصحاب دور العرض :احتاد ألصحاب دور العرض :
وحتى تـتكـامل الدائـرة  فى مديـنـة اإلسكـندريـة فى عام ١٩٢٧ اإلعالن عن تـكوين أول
غرفة للسيـنما كان جوزيف موصـيرى صاحب شركة جوزى فـيلم نائبا لرئـيسها وكان يدعى

علنة لهذه الغرفة:(٢٦). دومرتو وكان من األهداف ا
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١ ـ احتاد وتضامن األعضاء.
شتركة لالحتاد. صالح ا ٢ ـ تركيز الدفاع عن ا

٣ ـ تمثيل الصناعة السينمائية أمام السلطات واحلكومة.
٤ ـ إعداد اللوائح والتشريعات الالزمة.

. وإعداد ـارستـهـا فى مصـر وسـوريا وفـلـسطـ ٥ ـ رفع وحتسـ تـذوق السـيـنمـا !! و
هنة وتأهيلهم من كهربائي ومالحظى وموظفى شباك التذاكر.  العامل فى ا

ـذكورة لم تكن تسعى إلى مـساندة صناعة ولـعل الهدف اخلامس يوضح لـنا أن الغرفة ا
سيـنما مصـرية كانت حتـبو لتقـدم أول أفالمها الطـويلة "ليـلى" لعزيزة أمـير والذى عرض فى
ا كان الهدف هـو تنظيم العمل فى دور العـرض السينمائى فى دائرة نهـاية عام ١٩٢٧ وإ

االحتكارات سواء األوروبية أو األمريكية داخل مصر ومنطقة الشام.
ويبدو أن اقتناع اليهود بهيمـنتهم على عروض السينما فى مصر كان دافعا لهم إلنتاج
فيـلم بعـنوان "السـينمـا فى مصـر" أخرجه عام ١٩٢٤ سـكرتـير هذا االحتـاد فيـما بعـد رينيه
ليـونيران اليـهوديان زغـيب والبارون منـشة الذى شارك تابـوريه وأما إنتـاجه فقد تكـفل به ا
ـصريـة" وقـام أحـد أفراد عـائـلته من قـبل مع أفراد أسـرته فى تـأسـيس "شـركة الـتـياتـرات ا
بـتمثـيل شركـة كولومـبيـا األمريكـية فى مـصر والسـودان وفلـسط وسـوريا والـعراق وإيران

نطقة الشرق األولى. وباقى ما عرف 
وفـى عـام ١٩٣٥ طـرحت فـكـرة إنـشـاء نـقـابـة جتـمع أصـحـاب ومـديـرى دور الـعـرض فى
مصر ولكن لم يقـدر لهذه الفكـرة أن ترى النور بسـبب رفض اليونانى سبـيرو رئيسى لها :
ـلك كـمـا ذكـرنـا ثـمـانى دور عـرض وال يـرفض الـفـكـرة فى حـد ذاتـها كـان فى ذلك الـوقت 
كن أن ـا  ولـكـنه يفـضل أن ال يـنضم إلـى مثل هـذه الـنقـابة(٢٧) ويـبـدو أنه كان عـلى وعى 

ينتظره من األغلبية اليهودية فى هذا اجملال !
وفى نـهـايـة األربـعـيـنـيـات أثــيـرت مـرة أخـرى فـكـرة ضـرورة وجـود نـقـابـة ألصـحـاب دور
العرض لتواجه بعض الطلبات الـتى كانت بالنسبة لهم غير معقولة بل وشاذة(٢٨) ففى أوائل
دة يوم حرب ١٩٤٨ رؤى فرض ضريبة خاصة قدرها خمسة مليمات على كل تذكرة دخول 
ن ا كانت النتـيجة باهرة بالنسبة  واحد فقط تـذهب حصيلتها إلى جمعـية الهالل األحمر و
دة سبعة أيام وبالرغم من اعتراض أصحاب حتصل لصاحلهم الضريبة فقـد رؤى جعلها 
دور الـعرض وفى مقدمتهم سـولى بيانكو صاحب سـينما ميامى الـذى طالب بعدم قبول هذه

الضريبة(٢٩).
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ادى بـالنـسبة ـعنـوى قبل ا وكـان طبـيعيـا أن يكـون لهذه الـضريـبة بـالذات عبـؤها ا
لـهم ولـكن األمـور أصبـحت بـالـنسـبـة لـهم أكثـر خـطـورة عنـدمـا طـالبت وزارة الـشـئون
ـادية االجتـمـاعيـة بـتخـفـيض ثمـن التـذاكـر بحـجـة أن اجلمـهـور ليـست لـديه القـدرات ا
الـكـافيـة لدخـول دور الـعرض نـظـرا الرتفـاع أسـعارهـا وطـالبت أيـضـا بإيـقـاف حفـلة
الـساعـة العـاشـرة والنـصف صبـاحـا ألن الطـلبـة والـتالميـذ يتـركـون دور العـلم للـذهاب

شاهدة األفالم.
هـنـا بــدأت احملـاوالت اجلـادة لـتـحـقـيق فـكــرة االحتـاد ولـكن يـبـدو أن ارتـبـاك األوضـاع
الـسـيـاسـيـة فى تـلك الـفـترة حـال دون حتـقـيـقـهـا حـتى عـقـد فى نـهـايـة عـام ١٩٥٣ اجـتـماع
ألصـحاب وشـاغـلى دور الـعـرض فى نقـابـة الـسيـنـمائـيـ إلجـراء انتـخـابـات لتـكـوين مـجلس
إدارة نقابة أو احتـاد أصحاب دور العـرض فى مصر وفاز فـيه ثالثة من اليهـود هم: ديفيد

.(٣٠) دانيليان وإيلى لطفى وجوزيف جرونشت
شركات الدعاية واإلعالن :شركات الدعاية واإلعالن :

وشـهـدت مـصر تـكـوين شركـات إعالنـيـة كبـيـرة لهـا خـطـورتهـا ونـفوذهـا  شـركات
حتمل اسم مـصر تتسـتر خلـفه وهى فى احلقيقـة شركات يـهودية أوروبيـة حلما ودما
تـأسست بـأموال األجـانب والـيهـود وعاشت فى مـصر سـنـوات طويـلة حـتى استـفحل
ـصــريـة لـنـشـر احــتـكـارهـا لــهـذا اجملـال كـان فى مــقـدمـة تـلـك الـشـركـات "الــشـركـة ا
اإلعالنات" التى تـأسست عام ١٩٠٦ من سبعة من األجانب ومن هـؤالء السبعة أربعة
من اليهـود منـهم ثالثة من عائـلة فـيشر وهى عـائلـة يهوديـة من اجملر أمـا الرابع فمن

عائلة قطاوى(٣١).
ـصـريـة لإلعـالنـات فـقد ويـبـدو أن شركـة اإلعـالنـات الـشـرقيـة كـانـت امـتـداداً للـشـركـة ا
حتــكــمت هى األخــرى فى كــافــة الــصــحف واجملـالت واحـتــكــرت عــرض اإلعالنــات فى دور
يادين واحملال الكبرى التى صرية واألجنبية على السواء وواجـهات الشوارع وا السينمـا ا
يـتم ترمـيمـها وقـد وصفت هـذه الشركـة فى أعقـاب حرب ٤٨ بـأنهـا "الشـركة الـيهـودية التى
صـريـة والعـربيـة وحتـول ب الـرأى الـعام الـعربى تسـيـطر عـلى مـعظم الـصـحف واجملالت ا
ـختـلف األسـاليب الـصـهيـونـية"(٣٢) وبـ بلـوغ أعـز أمانـيه فى االحتـاد على احلـق واحلريـة 
ومع ذلك سـنـجد الـصـحفى الـكـبيـر حـسن إمـام عمـر يـرى أن : " هنـاك ثالثـة يهـود كـان لهم
فضل كبـير على الصـحافة فى مصـر وهم أتشيمـان فى األهرام وألبيرانـكونا فى دار الهالل

وحكيم الذى أسس شركة اإلعالنات الشرقية"(٣٣).
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امتيازات محلية ودولية :امتيازات محلية ودولية :
إن الرأسمالية اليهودية لم تكن فى أغلبها مصرية سواء فى جذورها أو استمرارها بل ولم
حتاول أن تتـمصر حـتى حينـما عرض عـليها ذلك(٣٤) وكان الـتمصـير بالـنسبـة ألقليـة منهـا يكاد
يكون منة وهبة لـلمصري تستحق الشكر والعرفان ولـوحات الشرف ولعل التحية التى نشرتها
مـجلـة "فن الـسيـنـما" فى مـا يـقرب من ٢/ ٣ صـفـحة فى الـعـدد ١٢/ ١١/ ١٩٣٣ إلى الروسى
األصل ألكـسندر أبـتكمـان صاحب شـركة أبتـكمان وسـينمـا تريـومف حتت عنوان "لـوحة شرف"
: األول ألنه جتـنس بـاجلـنـسـيـة فـاجملـلـة حتـيى أبـتـكـمـان لـسـبـبـ تـعـكس لـنـا كـثـيـر من الـدالالت
صريـة وشركة وارنـر لتعرض صريـة والثانى ألنه كـان وسيطا بـ شركة الـسينـماتوغـراف ا ا
األولى أفالم الـثانـية فـى سيـنمـا رمـسيس وقـام بهـذه اخلـدمة دون مـقابل(٣٥) وهـو ما يـعنى أنه
صرية أو فى مـساعدته بدون مـقابل الشركـة مصرية لدور كان استـثناء فى جتنـسه باجلنسـية ا

العرض التى جنحت األيادى اخلفية - كما سنرى فى سطور تالية - إلى دفعها لإلفالس.
ـتوسـطة والصـغيرة وحتى الـقطـاعات الرأسـماليـة التى كـانت مصريـة من البـورجوازية ا
صريـة واقترنت بـالرعويـات األجنبـية ولم تتـمصر إال حـينما اليـهودية تـبرأت من جنـسيتهـا ا
ـكن اضـطـرت لـذلك بـعـد إسـقـاط اجلـنـسـيـة الـعـثـمـانـيـة مـنـهـا عـام ١٩٢٣(٣٦) وبـالـتـالى ال 
احلـديث عن مشـاريع الـرأسمـاليـة اليـهـودية بـكافـة طـبقـاتهـا إال فى إطـار قوانـ االمتـيازات
واحلمـاية واحملاكم اخملتلطة والـتى بدأت تتقلص منذ عـام ١٩٣٧ مع قانون إلغاء االمتيازات
ـصري و٩٠% نـظم للـشركـات على أساس ٧٥% مـن اإلدارة العلـيا من ا ثم قـانون ١٩٤٧ ا
ـصري صريـ (وهو مـا حتايـلت علـيه الرأسمـاليـة اليـهوديـة باالعتـماد عـلى اليـهود ا مـن ا

وبعض الطوائف األخرى)(٣٧).
الهى صريـة زيادة ضريبة ا ويشهد عام ١٩٣٢ مـفارقة مهمـة فعندما قـررت احلكومة ا
سـرحى حدث العديـد من األزمات الدبلـوماسية عـلى صعيد على دور الـعرض السيـنمائى وا
فـوضية األمريكية فى مصر أبلغت وزارة اخلارجية احتجاجاً صرية األجنبية فا العالقات ا
كـتابيا أعـقبته برجـاء أن تعيد الـنظر فى قيـمة الضريـبة على ثمن الـتذاكر! ولم يقـتصر األمر
على االحتـجاج األمريكى فـقد نشرت مـجلة الكـواكب حتت عنوان "احتـجاجات دولية" : "أن
فرنـسا والـيـونان قـد احتـذتا حـذو أمريـكا فى االحـتجـاج. وقـد أحيل احـتجـاجهـا أيضـا على
حـضـرة صـاحب السـعـادة (عـبد احلـمـيـد بـدوى باشـا) رئـيس جلـنة قـضـايـا احلـكومـة لـيـفتى
ـسـانـدة التى ـواقف يـسـتطـيع الـقـار أن يـتـتـبع مـدى ا بـالـرأى الـذى يراه"(٣٨) ومن هـذه ا

حتققت ألصحاب دور العرض سواء من اليهود أو األجانب.
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سينما احلى.. ومخيم األغلبية اليهوديةسينما احلى.. ومخيم األغلبية اليهودية
عـاش اليـهـود فى مـصر حـيـاة اجتـمـاعيـة مـتواصـلـة.. وكانـت أماكن اسـتـقرارهم فى
مـدن مـصـر الكـبـرى: الـقـاهـرة واإلسـكـنـدريـة وعـواصم األقـالـيم فـفى عـام ١٩٤٧ بلـغت
نسبة استقرارهم فى مدينة القاهرة ٦٤% وفى اإلسكندرية ٣٢% وباقى مدن احملافظات
وبـقيت هـذه الـنسـبـة قائـمة ٤% وذلك من مـجمل مـقـدار تعـداد مصـر الـعام لـسـنة ١٩٤٧

حتى عام ١٩٦٠(٣٩).
وقــد اسـتـوطــنت األكـثـريـة الــيـهـوديــة الـتى عـاشت فـى الـقـاهـرة فى أحــيـاء مـعــيـنـة مـثل:
"الظاهر" "عابدين" "األزبكيـة" "مصر اجلديدة" ما عدا ذلك ال يوجد إال عشرات فى أماكن

متفرقة وتقترب مكانيا من هذه األحياء.
مـنذ بـداية العـقد الـثانى من الـقرن العـشرين تـوجهت أنظـار الطـليـعة اليـهوديـة فى مجال
ناطق احملـيطة به باعـتباره أحد مراكز إنشاء دور العرض الـسينمائى إلى حى "الـظاهر" وا
ـتوسطة. للـدرجة التى جعلت اليهـود الرئيسيـة فى مدينة القـاهرة وخاصة من أبنـاء الطبقة ا
أديبـنـا إحـسـان عـبـد الـقـدوس يـصـفه فى إحـدى روايـاته بـأنه "مـخـيم األغـلـبـيـة من الـسـكان

اليهود"(٤٠).
كـان لـدور الـعـرض الـسيـنـمـائى نـشـاط بارز فـى التـرويج لـلـفـكـر الصـهـيـونى خـاصـة ب
سـكـان مـنـطــقـة الـظـاهـر الـتـى شـهـدت سـبـاقـا الفــتـا لـلـنـظـر فـى مـجـال إقـامـة دور الـعـرض

السينمائى بدأت بدارين هما :
نظـر اجلميل" عام ١٩١١(٤١) ووصلت عام "سينـما توغـراف باالس" و"سينـما توغـراف ا
١٩٤٧ إلى ما يقرب من عشـر دور عرض جميعها ب الدرجة الـثانية والثالثة مثل: رمسيس
كارمن األهرام شريف وأغلبها الظاهر بارك وريالتو (الصيفى والشتوى) فليرى. فيكتوريا
ـلـكه أو يـشـرف عـلـيه مـجـمـوعـة من أصـحـاب دور الـعـرض الـيـهـود من أمـثـال أرمـان كـان 

. جيرار أ. ج. كوه
ـناطق احملـيـطـة مثل عـلـمـا بأن الـتـمـهيـد لـلـدور السـيـاسى لـسيـنـمـا احلى فى الظـاهـر وا
ؤتمر اليهودى العاشر الذى عقد فى بازل فى "السكاكينى" و"العباسية" و"الفجالة" بدأ مع ا
كن أن حتل إال بالهجرة إلى ـسألة اليهوديـة ال  أغسـطس عام ١٩١١ والذى أعلن فيه أن ا
من هنا أصبحت وظيفـة دور العرض السينمائى خاصة فى مناطق جتمع اليهود ال فلسط
ـعابد كـتبة الـيهـودية فى القـاهرة وقبل كل ذلك ا دارس اإلسـرائيلـية وا يختـلف عن وظيـفة ا

اليهودية التى شيد أربعة منها فى الظاهر والسكاكينى.
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تـرصـد جـريـدة األهـرام بـدايـة رد الفـعـل فى حتـقـيق نـشـرته عـام ١٩١٢ وفـيه يـعـبـر أحد
الــيـهــود عن تـقـدم الــصـهــيـونـيــة فى مـصــر فـقــال: "دعـيت إلى حــضـور اجـتــمـاع صــهـيـونى
بسينماتوغراف باالس فى الظاهر فذهبت فصادفت ما يفوق ما كنت أتوقعه حتى أنى بعد
وأشار كاتب أن كنت مرتابا فى جناح مساعيـنا صرت متأكدا بل ضامنا حتقيق آمالنا"(٤٢)
ـرون على آخـر إلى تـزايد الـنـشاط الـصـهـيونى فى مـصـر وكيف أن مـنـدوبى الـصهـيـونيـة 
وما يجب على كل إسـرائيلى عمله دارس اإلسرائيـلية إللقـاء دورس عن حقيقة الـصهيونيـة ا
لتنـشيـطها ومـساعـدتها(٤٣) وكتب صـهيـونى عن ازدهار الـصهيـونيـة فى أوساط الـيهود فى
كـتبة الـيهوديـة بالقـاهرة واعتـبره دليال علـى أن إسرائيلى مصر فـأشار إلى حفل افـتتاح ا
مصر بدءوا يستـيقظون من عميق كراهم ويلتمسون احلـياة غير مكتف بالوجود ألنه يجب

على اليهود أن يعودوا إلى حظيرة الهوية أوالً(٤٤).
وإذا كـانت سـيـنـمـاتـوغـراف بـاالس بـالـظـاهـر قـد اسـتـوعـبت فى بـدايـة الـقـرن الـعـشـرين
ؤتـمرات الـصهـيونـية بـكل ما حتـمل من أفكـار وأهداف فـإنها مـع باقى دور الـعرض التى ا
كــانت تـهـتم بــعـرض أفالم شـركــتى "بـاتـيه" و"جــومـون" الـفــرنـسـيــتـ اسـتـوعــبت كل إنـتـاج
ـعلـنة فـفى بدايـة عام ١٩١١ ـعلـنة وغـير ا ـتفـاعل مع اخملطـطات الـصهـيونـية ا الـشركـت ا
شـهـدت هــذه الـدورة بـاإلضـافـة إلـى األفالم االجـتـمـاعــيـة والـكـومـيــديـة. األفالم ذات الـتـوجه
" "خـروج بـنى إسـرائـيل فـى مـصر" ـبـاشـر مـثل "أسـتـيـر مـنـقـذة اإلسـرائـيـلـي الـصـهـيـونى ا

"يهوديت التى قطعت رأس اليغانا" "داوود وجوليات" "ابنة يفتاح" الخ(٤٥).
ـناطق الـسـكانـية واعـيا لـكل متـطلـبات كـان التـخطـيط الصـهيـونى فى الـتعـامل مع هذه ا
ـرحـلــة لـذلك لم يـكن غــريـبـا أن يـظـهــر فى مـنـطـقــة الـظـاهـر فى ذروة الــصـراع الـعـربى ـ ا
اإلسرائـيلى عـام ١٩٤٨ الـعديـد من الصـهـاينـة الذين صـنـعوا كل الـقنـابل الـتى انفـجرت فى
إحياء أخـرى ال يسكنـها اليهـود وأرشدوا من خالل أنوار الـبطاريات طـائرات إسرائيل إلى
قـلب الـقـاهـرة وزيـفـوا جـوازات الـسـفـر واخـتـزنـوا قـطع الـنـقـود الـصـغـيرة ورسـمـوا خـطط

التهريب بكافة أنواعه: تهريب احلشيش الذهب الناس األسرار(٤٦).
فـإذا انـتـقلـنـا من القـاهـرة إلى اإلسـكنـدريـة فسـنـجد أن مـسـرح الـهمـبـرا فى حى الرمل
والذى شيده عام ١٩٠٧ بينتوكونـيلياتو ـ وهو يهودى من أصل إيطالى ـ كان قبل أن يتحول
ـؤتمرات الـصهيـونية بـداية من االجتـماع الذى إلى دار عرض سيـنمائى ـ مـسرحى ملـتقى ا
ضم ٨٠٠٠ يـهـودى وقـاده جـاك مـوصــيـرى بـعـد أيـام من جنـاح الـزعـيم الـصـهـيـونى حـايـيم

ليونير اليهودى روتشيلد للحصول على وعد بلفور(٤٧). وايزمان فى حتريك ا
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لذلك كـان من الـطبـيعى أن جتـعل عـائلـة موصـيرى الـصهـيونـيـة دور العـرض السـينـمائى
الـتى تـمـلـكـهـا من خـالل شـركـة "جوزى فـيـلـم" فى اإلسـكـنـدريـة وسـيـلـة السـتـكـمـال الـرسـالة

الدعائية للصهيونية وكانت األولى لألفالم الصهيونية األوروبية واألمريكية.
يـرصد أحـمـد احلضـرى فى كـتابه " تـاريخ الـسيـنـما فى مـصر " (٤٨) الـعـديد من األفالم
الـتى قدمت فى هذه الـدور فى أعقاب إعالن وعـد بلفـور عام ١٩١٧ حتى نـهاية الـعشريـنيات
" "سفـر اخلروج" "اليهودى التائه" اجلزء ستوطنات اليـهودية فى فلسط اذجـها: "ا ومن 
" "عبـور البحـر األحمر" "غرق األول من فـيلم "بارابـاس" "قمر إسرائـيل" "حياة الـعبرانـي
" "األسيرة الـتى أصبـحت ملـكة" "ويصـفه إعالنه بأنه: جيـوش فرعـون بعـد عبور الـعبـرانيـ
"رواية تاريخية عظيمة تطهر منـها عظمة التاريخ العبرانى ومرور العبراني بصحراء الشام
بـعـد عـبورهم الـبـحر األحـمـر بـأنه من اللـه لنـبـيه علـيه الـسالم وغـرق الفـراعـنـة فى اليم" "بن
هور" (١٩٢٩) "مغنى اجلاز" (١٩٢٧) أول فيلم نـاطق ويروى قصة مغنى يهودى يبحث عن
الشـهرة فى مـسارح نـيـويورك بـينـما يـحاول والـده احلاخـام أن يجـعله خـليـفة له كـمنـشد فى
عبد اليهـودى "بئر يعقـوب" ويوصف بأنه دراما الهجـرة اليهودية إلى فلـسط "بعيدا عن ا

اجليتو" دراما من آداب اليهود وأخالقهم.
ــرحـلـة الـتـى أعـقـبت ظـهــور الـفـيـلـم الـنـاطق نـشــاطـا مـلـحــوظـا من جـانب وقـد شـهـدت ا
األستوديوهات األمـريكية واألوروبيـة لتقد األفالم الصـهيونية ومن مـعاد القول وتكراره أن
صـرية ولـكن ما يـهمنـا هنا تتـوقف أمام الكم الـضخم مـنها الـذى عرض فى دور الـعرض ا
صـرى لـم يلـتـقط ثـقـف ا ـا يثـيـر األسـف أن ا ـصـرى مـنـهـا فـلـعلـه  ـتـفـرج ا هـو مـوقف ا
األبعـاد الصـهيـونيـة لتـلك األفالم ومـثال عـلى ذلك ما كـتبه الـسـيد حـسن جمـعة عن فـيلم "بن
قدس فى عهد هور": تدور أحداثه حول اضـطهاد الرومانـي لليهـود واستيالئهم على بـيت ا
وفى مـقال آخـر يـصـفه بـأنه: "يـصـور لـنـا أبرع تـصـويـر مـا كـان يـقـاسيـه أهالى ـسيح(٤٩) ا
فلسط من أهوال فى عهد الرومان ذلك الـعهد الذى نقله اخملرج فريدنبلو فى شريطه هذا

نقال يدل على نبوغه وتفوقه فى اإلخراج(٥٠).
صرى فكان فى أفضل األحوال يتـحفظ على هذه األفالم أو على الدعايات تفـرج ا أما ا
ـس مـشـاعـره الـشـخـصـيـة بـشـكل شـديـد الـذاتـيـة ـصـاحـبـة لـهـا إذا اسـتـشـعـر فـيـهـا مـا  ا

باشرة. وا
ـا نسـتدل من الـدعاية الـتى صاحـبت عرض "بن هـور" فى مصـر بعض الـدالالت. فقد ر
أراد مديـر سينـما محـمد على (مـسرح سيد درويش اآلن) الـتابعـة لشركـة. "جوزى فيلم" فى
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اإلسكنـدرية أن يـجدد فى اإلعالن عن الـفيلم فـاحضـر عددا من احلـمير الـبيض وألف مـنها
ـديـنـة وعـلى كل حـمار كـتب عـلـيه "األغـبيـاء فـقط ال يـذهـبون إلى مـوكبـا يـسـيـر فى شوارع ا
سيـنما مـحمد عـلى" وكانت هـذه الدار التى يـديرهـا جوزيف موصـيرى تـعمل حلسـاب شركة
وزعة للفيلم. فبعث أحدهم بشكوى إلى الشركة يحتج فيها على هذه الطريقة فى "جومون" ا
اإلعالن الـتى اعـتـبـرهـا صاحـب الشـكـوى مـهـيـنة لـلـجـمـهـور. فـلمـا بـعـثت الـشـركـة إلى مـدير

السينما تستفسر عن هذه الشكوى بعث إليها ببرقية يقول فيها:
"وصـل إيراد سـيـنمـا مـحمـد عـلى فى األسبـوع األول إلى ٩٠٠ جـنيه والـعـرض مسـتـمر"
وكـان هذا الرقم يـعتبـر خيالـيا فى ذلك الوقت وكـان أن أسدلت الشـركة ستـارا على احلادث

وتناست الشكوى ومرسلها"(٥١).
مـا يلـفت النظـر فى هذه احلادثـة أن اجلمـهور قد أقـبل على مـشاهدة "بن هـور" بشكل
منقـطع النظيـر.. ولم يدرك األهداف الـصهيونيـة التى شيدت عـلى أساسها أحـداث الفيلم
ـتفـرج الوحـيد الـذى شعـر باإلهـانة من إعالن "احلـميـر" ما وشـخصـياته.. ولم يـكـتشف ا
تعنيـه احلمير الـبيضـاء بالنـسبة ألحـداث الفيـلم التى تصـور البطل اليـهودى "بن هور" فى
قامرة من أجل مواجهة تاجر خيول عربى ال يضع نصب عينيه سوى مقاييس التجارة وا
نهـمه للمـال والثـروة ولشدة وعـيه بعـدم قدرته هو وأعـوانه العـرب على مسـاندة طـموحاته
ادية يلجأ إلى استغالل الكراهـية ب األمير اليهودى واألمير ميساال الرومانى من أجل ا
قـدس ب الـعربـات احلربـية التـى جترها أن يـتنـافسـا لصـاحله فى سبـاق يدور فى بـيت ا
اخليـول الـعربـية الـبـيضـاء تـسانـده فى مـغامـراته راقصـة وغـانيـة مـصريـة مـتأخـرة تدعى

"إيزيس"(٥٢).
إذن احلمير البـيضاء فى الدعايـة التى صاحبت الفـيلم عند عرضه فى اإلسـكندرية كانت
لكه العرب داخل الفـيلم ولكن بعد أن حتولت اخليول البيضاء إلى حمير لها تشير إلى ما 
نـفس اللـون يـصبح االعـتراض الـوحـيد خـارج هـذا اإلطار تـمامـا أمـا اجلمـاهيـر الـعريـضة

ؤامرات السياسية التى كانت حتاصرها. فهى منعزلة وغافلة من ا
وتـستـمر هذه الـغفـلة اجلـماهيـرية حـتى قيـام إسرائـيل عام ١٩٤٨ حيـنئـذ يتـحول اجلهل
وضـيق اآلفـق إلى صـدمـة تـنـطـوى علـى رغـبة عـارمـة مـن التـمـرد والـثـورة وفى أول رد فـعل
جـمـاهـيـرى جتـاه عرض األفـالم الصـهـيـونـيـة فى دور الـعـرض الـسـينـمـائى تـطـالـعـنـا مـجـلة
"الـصبـاح" فى عددهـا ١١٩٣ بتاريخ ١٢ يـوليـو ١٩٤٨ حتت عنـوان "شعب اإلسكـندريـة يثور
": فى شـارع فـؤاد رأينـا أمـام سـينـمـا بالزا بـاإلسكـنـدرية ـيـعـاد والصـهـيـونيـ ضد أرض ا
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ثـورة.. وثورة من النوع العنـيف إنه اجلمهور خارج من سـينما بالزا ويطالب بـإيقاف الفيلم
وإال حتطمت هذه السينما.

كـان الفـيلم بـعـنوان "كـاليـفورنـيا" وهـو إنتـاج شركـة بارامـونت عام ١٩٤٦ أخـرجه جون
فـارو عن مـغامـرات مـحـارب أمريـكى يـهـودى يحـاول الـبحـث عن الذهب فى كـالـيـفورنـيـا عام
والـفـيلـم عرض فى الـقـاهرة. فى سـنـة إنتـاجه وقـد جاء فى أحـد مـشاهـده أن الـبطل ١٨٤٨
كان يقـرأ كتابـا تقول البـطلة (مـاذا تقرأ ?) فـيرد علـيها أنه يـقرأ ما قـاله إسرائيل عن أرض

يعاد التى هى أحلى وأشهى من السمن والعسل. ا
صرى الـعادى ـ حيث كانت سينما بالزا من شهد ـ الوحيد! ـ لم يـجد اجلمهور ا بعـد هذا ا
دور عرض الدرجة الثالثة ـ بداً من الثورة وخرج مهددا متوعدا حتى  إيقاف الفيلم واستبدل
بـفيـلم آخر هـو "سى عمـر" "لنـجيب الريـحانى" وتـعلق اجملـلة عـلى هذه احلـادثة فـتقـول: "هذا ما
حـدث فى اإلسكندرية من الشـبان (اجلدعان) نحو هـذا الفيلم..! أما فى مصـر (تقصد القاهرة)
فقـد عرض الفيـلم ومر عرضه بسالم. وعـرض مرة ثانيـة وثالثة ورابـعة ب مخـتلف دور العرض
وأيضـا دون أن يصل إلى ذهن رقـابة الـسيـنما أن دون أن يفـطن أحد إلى أنه دعـاية صـهيـونيـة
هذا الفـيلم به دعاية صهيونية ويـجب أن يصادر" وتنهى اجمللة مقالهـا بطلب تشديد الرقابة على

األفالم األمريكية بعد أن تب موقف أمريكا من الصهيونية ومن قضية العرب.
لقـد جـاءت ثـورة "سـينـمـا بالزا" بـسـبب مشـهـد واحـد فى فـيـلم أمريـكى نـتـيـجة إدراك لم
ة وإعالن دولة إسرائيل لذلك كان من الطبيعى أن يعرض هذا يتحقق إال بعد صدمة الهـز
ـصـريـة دون أن يــنـتـبه إلـيه أحـد أو إلى ــرات فى دور الـعـرض ا الـفـيــلم من قـبل عـشـرات ا
ا يعنى أن جماهيرنا كانت عشرات األفالم األخرى األكثر خطورة ومبـاشرة فى دعايتها 
فى حاجة ألن تـفتح عقولهـا الستيعـاب ما كان يحـدث حولها ولكـن لألسف لم تأت الصحوة

إال بعد أن حدث ما حدث!!
دور عرض شارع عماد الديندور عرض شارع عماد الدين

ـا كـان يـوجد لـم يكن شـارع عـمـاد الـدين مـوجـودا حـتى آخـر الـقرن الـتـاسع عـشـر وإ
مكـانه قصـور ذات حدائق واسـعة شق فى مـكانـها شـارع بامـتداد شـارع عمـاد الدين الذى
يبـدأ جنـوبا مـن شارع الـشيخ ريـحان فى حى عـابدين حـتى تالقيه بـشارع فـؤاد (٢٦ يولـيو
حالـيا) ويـستـمر شـماال من شـارع فؤاد إلى شـارع مصـر والسـودان (رمسـيس حالـيا) وقد
ـسرحى اشتـهـر اجلـزء الـشـمالـى من شارع عـمـاد الـدين بـوجـود الـكثـيـر من دور الـعـرض ا

والسينمائى حتى اشتهر باسم شارع الفن.
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ـسرحـية تزحف عـلى شارع عـماد الدين ـية األولى بـدأت الفرق ا فى أعـقاب احلـرب العا
فـكـان هـنـاك كـازيــنـو بـاريس الـذى كـان يـقـدم لـرواده فـنـونـا من الـلـهـو اخلـلـيع والـراقـصـات
هدية وفى الكورسال اجنـات والغوانى الفاتنات. وفى مسرح بـريتانيا ظهرت فرقة مـنيرة ا ا
وفى "أالبيه دى روز" فرقة عـزيز عيد ثم تعاقبت فرق: الريحانى وسيد فرقة أبيض وحجازى

سارح. درويش وأم صدقى ويوسف وهبى وفاطمة رشدى على هذه ا
سرحى وعندمـا بلـغت األزمة االقـتصـادية أوجهـا مطـلع عام ١٩٣٣ بـدأت دور العـرض ا
وفى ظل النـهايـات احملزنة فى اإلغالق بعـد أن توقف الـعديـد من الفـرق بسبب قـلة إيـرادتهـا
ـسـرح إلى دور لـلـعـرض . حتـولت دور ا ـثـلـ ومــؤلـفـ ومـخـرجـ ـسـرح من  لـضـحـايـا ا

السينمائى.
آسى فقد ـتعة وا ولكن إذا كان شارع عمـاد الدين بالنسـبة للمصريـ مصدرا للفن وا
كـان بـالنـسـبـة للـيـهـود ركيـزة لـشـبكـة دور الـعـرض الـتى استـحـوذوا عـليـهـا وكـانت منـطـلـقا

صرى واألجنبى(٥٣). الحتكارهم سوق الفيلم ا
* تياترو عباس ويقع ب شارع جنيب الريحانى وحارة على الكسار احلالي أنشئ فى
وبـدء فى عرض الـشرائط الـسيـنمـائية سـنة ١٩٠٦ فى عـصر اخلـديوى عـباس حـلمى الـثانى
لكى والسينما توغراف العمالقة" وقد نظر ا فى ابريل عام ١٩٠٧ حتت دعاية تصفه بأنه "ا
سرح فى عام ١٩٠٩ حتى حولته شركة "جوزى فيلم" فى ١٤ سبتمبر ١٩١٣ جرى جتديد ا
إلى دار عـرض سيـنمـائى باسم "سـينـما أمـريكـان كوزمـو جراف" الـتى أعلن عـنهـا بوصـفها
"أكـبر وأتـقن سـينـماتـوغـراف بالـشرق"(٥٤).. والتى حتـولت إلى سـينـمـا "كوزمـو" عام ١٩٣٥
وخـصصـتهـا شركـة جوزى لـتقدم األفالم الـعربـية واألجـنبـية أول عـرض كان عـدد مقـاعدها
ـصري مع هذه ١٢١٠ مقـعد (٧٠٠ بالصـالة ـ ٢٧٠ بلكـون ـ ٤٨ لوج) وكان لـلسينـمائي ا
شاحنات والقضايـا التى سنشير إلى بعضهـا فى صفحات تالية فى نهاية الدار كثـير من ا
األربــعــيـنــيــات أطــلـق عـلــيــهــا اسـم "سـيــنــمــا جــوزى" وتــخــصــصت فـى األفالم اإليــطــالــيـة
فى بـدايـة اخلـمـسـيـنـيـات انـتـقل حق اسـتـغاللـهـا إلى "إيـلـى لطـفـى" نـايـكون دور والـفـرنـسـيـة
العـرض فى اإلسكنـدرية اخملصـصة لعرض األفالم الـناطقـة بالعربـية واإلجنلـيزية أول وثانى
عـرض. بـعـد الـتـأمـيم حتـولـت إلى دار عـرض لألفالم الـعـربـيـة واألجــنـبـيـة ثـانى عـرض حـتى

هدمت وشيدت على أرضها عمارة ضخمة.
* مـلـهى بـاريس ويـقع فى شـارع عـمـاد الديـن عنـد تـقـاطـعه مع شـارع جنـيب الـريـحانى
(الـناصـية الـشمـاليـة الشـرقيـة) شيـد عام ١٩١٢ وكـان ملـكا لـسيـدة فرنـسيـة تدعى مـارسيل
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لهى كانت تستأجر فرق موسيقية وراقصة أجنبية لتقدم عروضها الجنلوا وتنشيطا حلركة ا
أمام رواده فى عام ١٩١٣ اتخذه الشيخ سالمة حـجازى مسرحاً لنشاط فرقته وأطلق عليه
ـسرحـية لـتقـدم عروضـها بـ مواسم "دار التـمثـيل الـعربى" اجلـديد وتـعاقـبت علـيه الـفرق ا
الـفرق األجـنـبيـة االسـتعـراضيـة مـنهـا فـرقة "جـورج أبـيض" ١٩١٤ فرقـة عـزيز عـيد ١٩١٦
فـرقة األوبريت الـشرقى التى كـان بطالهـا على الكـسار ومصـطفى أم ١٩١٦ فـرقة فوزى
وزع اجلـزايرلى ١٩١٧ ثم حتـول بعـد ذلك إلى سـينـمـا "نوفـلتى" وفى سـنـة ١٩٢٦ اشتـراه ا
الـسيـنمـائى الـيهـودى ألكـسـندر إبـتكـمان لـيـحوله إلى سـينـمـا "تريـومف" وفى مارس ١٩٣٨
استأجرتها شـركة مصر للتمـثيل والسينمـا و افتتاحها فى أكـتوبر ١٩٣٨ باسم "ستوديو
دة عـام بعـد أن تعاقـد إيلى لـطفى على حق مصر" وفى أواخـر عام ١٩٥٦ أغـلقت السـينـما 
استـغاللهـا لتـفتـتح بعـد ذلك باسم "ريـتس" وفى أواخر عـام ١٩٦٥ توقـفت عن العـرض حتى
اآلن رغم أنـهـا من أكـبـر دور الـعـرض األولى فى مـصـر ويـبـلغ عـدد مـقـاعـدهـا ١٦٧٣ مـقـعد

(٩٢٣ صالة ـ ٥٨٦ بلكون ـ ٢٥ لوج).
ـلكـهـا فـرنـانـدو روف إلى * فى عـام ١٩١٠ انـتـقـلت سـيـنـمـا تـوغـراف بـاتـيه الـتـى كـان 
ـوقع كـما يـقـول أحمـد احلـضرى وهـذا ا ـصرى مـوقـعهـا فى شـارع بـوالق أمام الـتـلغـراف ا
يوحى بأنه نفس موقع سينما شيدوفر ١٩١١(٥٥) التى حتولت عام ١٩١٣ حتت إدارة شركة
"جـوزى فيلم" إلى سينمـا كليبر (ناصـية عماد الدين وفؤاد األول من اجلـهة اجلنوبية) وخالل
وكان عدد مقاعدها ٤٨٩ (٢٨٩ اخلسمينيات انتقل حق استغاللها إلى شركة شبرا للسينما
صالـة ـ ٢٠٠ بلـكـون) وتخـصصت فى عـرض األفالم األجنـبـية ثـانى عرض وقـد هدمت وحل

محلها حاليا فندق كايروخان.
* فى عام ١٩١٢ أنشـئت دار عرض سيـنمائى فـى حارة متفـرعة من شارع عـماد الدين
وازى سمـاة حالـيا حارة عـلى الكسـار وعنـد ناصيـة رقم ١٧ شارع بـستان الـدكة ا وهى ا
لشـارع عـمـاد الدين من اجلـهـة الـشرقـيـة. وقـد تعـاقـبت عـلى هذه الـدار أسـمـاء هى "سيـنـما
وقد اخلـديـوية" "سـيـنمـا الـشعب" "سـيـنمـا وهـبى" " مسـرح ريـجال "  " سـيـنمـا أوديـون "
هـدمت وشيـد مكـانها حـاليـا عمـارة سكنـية حتـمل رقم ١٧ شارع بـستان الـدكة. أمـا سيـنما

أوديون فقد انتقلت إلى شارع النمر (عبد احلميد سعيد حاليا).
* أنـشئ فى اجلـانب الـغـربى من شـارع عـماد الـدين. وبـجـوار مـسـرح الـكـورسـال الذى
أنـشـأه أوجـسـتـو دلـبـانى عــام ١٩١٣ سـيـنـمـا فـيـولـيه الـتـى تـغـيـرت عـام ١٩١٧ إلى سـيـنـمـا
بـيكاديـللى وإلى سيـنما يـونيون عـام ١٩٢٥ ثم سينـما دى بار عـام ١٩٢٧ وفى األربعـينيات
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تـغيـر اسمـها إلى سـينـما الـكورسـال ملك شـركة مـويز لـيفى وبـوليتـى وتخصـصت فى عرض
وكـان عـدد مـقـاعـدهـا ١٤٠٠ (١٠٠٠ صـالـة ـ ٢٣٠ بـلـكون ـ ٣٤ األفالم الـعـربـيـة أول عـرض
لـوج) ومع بـدايــة اخلـمـسـيــنـيـات أشـرفـت عـلـيـهــا شـركـة بـروســبـيـرى حتـته الفــتـة : "لـيـفى ـ
بـروسـبـيـرى ـ بـولـيـتى" و إعـادة تـوزيع مـقـاعـدهـا ١٤١١ (٨٧١ صـالـة ـ ٣٩٥ بـلـكون ـ ٢٩
سرح الـكومـيدى ثم مسـرح محمـد فريد لوج) وبعـد التأمـيم حتولت إلى مـسرح احلكـيم ثم ا

وفى النهاية  إغالقه.
* يجاور سـينمـا الكورسال ـ سـينمـا الكورسـال الصيفـية التى ظـلت تمتـلكهـا حتى بداية
اخلـمـسيـنـيـات شـركة "لـيـفى ـ بـولـيتى وشـركـاهم" وتـخـصـصت فى عرض األفـالم الفـرنـسـية
وكان عـدد مقـاعدهـا ١٤٠٠ (١٠٠٠ صالـة ـ ٣٤٠ بلـكون ـ ١٢ واإليطـاليـة أول وثانى عـرض
لـوج) وعندمـا  إشراف بروسبـيرى علـيها تمت إعـادة توزيع مقـاعدها.. وبعـد التأمـيم تغير

اسمها إلى سينما حديقة الكورسال ثم إلى سينما ومسرح مصر (مغلق حاليا).
* بـ شارع سـليـمان احلـلبى وحـارة على الـكسـار احلالـية وأمـام شركة إيـديال أنـشئت
فى عام ١٩١٩ سينما "ماجيك"التى حتولت فى عام ١٩٢٣ إلى سينما جومون وتغير اسمها
ـتــلـكــهـا ســولى ف بــيـانــكـو وتــخــصـصت فى الــعـروض عـام ١٩٤٠ إلى "فــيـمــيــنـا" وكــان 
فى عام ١٩٥٢ أطـلق عليـها سيـنما "فـيمينـا باريس" لتـخصصـها فى عرض األفالم األجنبـية
الـفرنـسيـة فقط(٥٦) وهى دار صـغيـرة عدد مـقاعـدها ٦٤٠ مـقعـد (٥٣٥ صالـة ١٠٥ بلـكون)
ا " تكر وخالل اخلمسـينيات تغير اسمها إلـى "كابيتول" ثم أصبح يطلق عليـها سينما "كر
ـهن السـيـنـمـائـيـة القـيـام بـاسـتـغاللـها. لـلمـخـرج الـراحل مـحـمـد كر بـعـد أن تـولت نـقـابـة ا
تـستأجـرها حالـياً من النـقابة شـركة "شعـاع" إلنتاج وتوزيـع األفالم وتعرض األفالم الـعربية

واألجنبية أول عرض.
* فى اجلـانب الـغـربى مـن شـارع عـمـاد الـدين وعــلى نـاصـيـة شـارع دوبــريـة (سـلـيـمـان
احللبى حاليا) كانت توجد فى بداية العشرينيات سينما "الهمبرا" التى استأجرها فى أوائل
ـمثل الـذى كان يرأسه جورج أبـيض ويشرف علـيه فنيا زكى طـليمات عام ١٩٣٤ احتاد ا
لـيقـدم بـها مـسرحـيـاته وحتولت إلـى مسـرح الهـمـبرا بـعـد إجراء بـعض اإلصالحـات وأهمـها
سرح لم يـكن مالئما لـقصور جتـهيزاته فضـال عن تصاعد ـسرح غيـر أن ا تـعميق خـشبة ا
الـضوضاء من شارع عمـاد الدين فتحـول مرة أخرى إلى دار عرض سيـنمائى بنفس االسم
ثم حتولت إلى سيـنما "لـوكس" التى كانت تـمتلـكها شـركة "مويـز ليفى وبـوليتى" وتـخصصت
فى عرض األفالم العربية ومع بداية اخلمسـينيات أشرفت عليه شركة بروسبيرى حتت الفتة
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"لـيـفى ـ بروسـبـيـرى ـ بـولـيـتى" وتـخـصصت فـى عرض األفالم األمـريـكـيـة ثـانى عـرض. بـعد
التأميم قـامت شركة سـوف إكسبـورت الروسيـة باستغاللـها ثم انتـقلت ملـكيتـها إلى الكاتب
فاروق صبـرى فى أواخر الثمانينيـات لتتحول إلى مجمع مسـرح وسينما "كوزموس" ويشمل

خمس قاعات لعرض األفالم األجنبية والعربية أول عرض.
ـليـونير الـيهـودى يوسف تـلكـها ا * سـينـما راديـو وكانت تـقع فى حـارة على الـكسـار و
هـندس اإليطـالى موجـليزى بـتحـويلهـا إلى مسرح عاداة.. اسـتأجرهـا يوسف وهبـى وكلف ا
وفى عام ١٩٢٣ أصـبح رمسيـس يقدم حـفلت سرحـية رمـسيس الذى اتـخذه مقـرا لفرقـته ا
يـومـيا احلـفـلـة األولى مـسـرحـيـة واحلـفـلـة الثـانـيـة عـرض سـيـنـمـائى. فى عـام ١٩٣٥ اضـطر
سرح لعجزه عن سداد إيجاره مع وطأة األزمة االقتصادية خالل يوسف وهبى إلى إخالء ا

الثالثينيات.
* مسرح ريتس أو مسرح الريحانى.. وكانت صالة صغيرة اسمها صالة "راديوم" وهى
حـاذاة حـارة على الـكـسار احلـالـية وتـمـتد مـا بـ شارع عـبـارة عن شـريط من األراضى 
عـمـاد الـدين حـتى تالصق مـسـرح رمـسـيس وقد اسـتـأجـرهـا جنـيب الـريـحـانى من مـالـكـها
وبـدأ منـذ أغـسـطس ١٩٢٦ فى بـنائـهـا مـسـرحاً وبـعـد أن تـرك يـوسف وهبى يـوسف عـاداة
مـسـرح رمسـيس اجملـاور ضم إلى مـسـرح ريـتس لـنجـيب الـريـحـانى وهـو الـوضع الذى ظل

قائماً حتى بداية عام ٢٠٠٣ عندما حتول إلى دار عرض مسرحى وسينمائى.
* مسرح اإلجسيانه شيد مكان مقهى بجوار كازينو باريس بشارع عماد الدين. كان
وكـنجس. وافـتتـحه جنيب الـريحـانى فى سبـتمبـر ١٩١٧ ثم حتول إلى تـلكه الـيونـانى د
ســيـنــمـا بــاسم "الـســيـنــمـا الــوطـنى" عــام ١٩٢٢ فى عـام ١٩٢٣ اســتـأنــفت فـرقــة جنـيب
الك سرح وفى صيف نـفس العام قام مصـطفى حفنى ا الريحانى نشـاطها على خشـبة ا
ـعــدات الـفـنـيـة وأطـلق عـلـيه مـسـرح ـسـرح واسـتـكـمـال بـنـائه وزوده بـا اجلـديـد بـتـجـديــد ا
سـرحيـة من تألـيف جنيب الـريحـانى وبديع "بـريتـانيـا" الذى افـتتح فـى نهـاية عـام ١٩٢٣ 
ـشاركـة مع شركـة آرثر رانك سـرح وقرر إخـوان جعـفر با فى سنـة ١٩٤٦ أزيل ا خيـرى
حتـويله إلى دار عرض سينمـائى فخمة حتتوى ١٤٠٠ مـقعد ومجهزة بـآالت تكييف الهواء
ـقـرر افـتـتـاحـهـا فى نـهـاية نـوفـمـبـر ١٩٤٨ ولـكن سـقط سـقـفـهـا يـوم األحد ٢٦ وكـان من ا
سـبـتمـبـر وبـدون سـابق إنـذار وألسـباب ظـلت مـجـهـولـة حتـى اآلن(٥٧) وفى مارس ١٩٥١
بدأت مـبـاحثـات مع إخـوان جـعفـر إلعـادة افتـتـاحـها بـواسـطة الـشـركة الـشـرقـية لـلـسيـنـما
(إخـوان فـارس) ولـكن لم يـتم االتـفـاق وفى فـبـرايـر ١٩٥٣ افـتـتحـت حتت إشـراف ماكس
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نصر باسم "حديقة الليـدو" وتخصصت فى عرض األفالم اإليطالية والفرنسية أول عرض
عـدد مقـاعدهـا ١١٠٠ (٦٥٠ صـالة ٤٥٠بـلكـون) وبعـد التـأمـيم حتولت إلى سـينـما شـتوى
حتت اسم "سيـنما لـيدو" وقد احـترقت هذه الـسينـما عدة مرات فـى ٢٦ يناير١٩٥٢ وفى

١٩٥٧ ثم فى ٢٢ ابريل عام ٢٠٠٠.
* فى عام ١٩١٧ شـيدت سـينـما "لـنـدن" التى حتـولت عام ١٩١٩ إلى مـسرح مـاجسـتيك
بجـوار مسـرح اإلجبـسيـانه (بريـتانـيا) ثم حتـول إلى دار عرض سـينمـائى بنـفس االسم ملك
عـدد مـقـاعـدها شـركة "جـوزى فـيـلم" وتـخـصـصت فى عـرض األفالم اإلجنـلـيـزيـة أول عـرض
فى بدايـة ١٩٥٠ افتـتحت حتت اسم "لوبـيجال" ١٢٩٠ (٨٠٠ صالـة ـ ٢٥٠ بلكـون ـ ٤٨لوج)
وتـخصـصت فى عـرض األفالم الفـرنسـيـة فقط وحـضـر افتـتاحـهـا بيـير جـيـران كمـندوب عن
. وفى أكـتـوبـر ١٩٥٠ حتـول اسـمـهـا إلى بـيـجـال حتت إشـراف ـنـتـجـ الـفــرنـسـيـ نـقـابـة ا

الشركة الشرقية للسينما.
* سـيـنمـا ريـجنت (الـصـيفـية) أمـام سـينـمـا كلـيـبر امـتداد عـمـاد الدين امـتـلكـتـها شـركة
"جـوزى فـيـلم" وتخـصـصت فى عـرض األفالم األمـريـكيـة أول وثـانى عـرض. كـانت من الدور
ر جتـارى وعند الكـبرى (١٥٠٠ مقـعد) هـدمت وحل محـلها حـاليا عـمارة ضـخمة أسـفلـها 

ناصيتها محالت الطربيشى.
شـيـد عـام ١٩٠٦ خـلف .. كـان من أشـهـر مـســارح الـقـاهـرة * مـسـرح بـريـتـانــيـا الـقـد
ثم تـضاعف ـصرى بـشـارع األلـفى. نـقلت إلـيه "سـيـنـمـا توغـراف بـاتـيه" ١٩١١ التـلـغـراف ا
سرح وأطلق وفى عام ١٩٢٣ أزيل ا سرحى فى العقـد الثانى من القرن العـشرين نشـاطه ا

سرح الذى شيد فى نفس العام فى موقع مسرح اإلجبسيانه. اسم بريتانيا اجلديد على ا
سرحى والسينمائى فى شارع عماد الدين تثير إن التحوالت التى رافقت دور العرض ا
كـثـيـراً من الـقـضـايـا الـفـنيـة واالقـتـصـاديـة ولـكن مـا يـهـمـنا اآلن فـى إطار احلـديث عن دور
الـعـرض السـينـمـائى هو الـتـأكيـد على أن مـعـطيـات الصـورة قـد أدت إلى انعـكاسـات مـهنـية

كن جتاهل تأثيرها. وجماهيرية تشكل فى مجملها ظواهر ال 
صريون.. ومحاوالت االلتفاف صريون.. ومحاوالت االلتفافا ا

ـنـاظــر الـسـيــنـمـائــيـة عـلى ـصـريــ كـان لـهم مــحـاوالتـهـم فى مـجـال عــرض ا رغـم أن ا
ـصرى فى حى اجلـماهـير وجتـربه عـبد الـرحمن صـاحل فى إدارة سـيـنمـا فنـدق الكـلوب ا
احلـسـ عـام ١٩١٠ من احملـاوالت الـشـهـيــرة فى هـذا اجملـال. فـإن االحـتـكـار شـبه الـكـامل
لألجـانب عــلى إدارة وامـتالك دور الــعـرض الـســيـنــمـائى فى مــصـر كـان مـن شـأنه أن بـدأ
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ـصرى يـحس بـالغـربـة فى التـعـامل مع هـذا اجملال وكـانت الـنتـيجـة وخـاصة فى اإلنـسان ا
صرية تكاد تكون محدودة وغير ية الثانية أن رأينا احملاوالت ا سنوات ما قبل احلرب العا
فـاعـلـة حـاول الـبـعض أن يـسـتـمـيت فى الـدفـاع عن وجـوده ولـكن دون جـدوى فـاخلبـرة فى
إدارة دور الـعـرض غـيـر مـتـاحـة ومـقـصـورة فى جـوانـبـهـا الـفـنـيـة واإلداريـة والـفـيـلـمـيـة عـلى

األجانب.
ـصرية بـرئاسـة عبد الـله أباظة فى بـداية الثالثـينـيات تأسـست شركة الـسيـنماتـوغراف ا
بـهـدف إنـشـاء دور عـرض مـصــريـة تـنـاهض االحـتـكـار األجـنـبى افـتـتـحت أول دورهـا وهى
ـنطقـة. ولكـنها سـرعان ما سيـنما "رمـسيس" فى شـارع فاروق ثم "سيـنما فـؤاد" فى نفس ا
ارتـبكت إدارتـها وأصبـحت الفـوضى ضاربـة اطنـابهـا فى جمـيع أعمـالهـا وكان هـذا راجعا
كما يقول الـسيد حسن جمعة: "إلى أن أعضاء الشركـة لم يكونوا يعرفون تماما نظام إدارة
ـصـرية ـصـير الـدور ا دور الـسـيـنمـا ولـكن الـسـبب األهم هو أن يـداً خـفـية كـانت تـتالعب 
وحتـرمـهـا من األفالم الــكـبـيـرة الـتى تــعـرض فى دور الـسـيـنــمـا األخـرى. وبـدأت الـدسـائس

ؤامرات ضد هذه الشركة حتى أشهرت إفالسها بعد ثالث سنوات من إنشائها"(٥٨). وا
اليـد اخلفية ذاتـها لعبت دورهـا فى عرقلة مـشروع شركة مـصر للتـمثيل والسـينما.. وهو
مشـروع تأسـيس دور مصـرية فى الـقاهـرة وغيـرها من األقـاليم وكـانت البـداية فى مـحاربة
سينمـا حديقة األزبكـية الصيفـية بعد أن  جتهـيزها بكل وسائل الـعرض الناطق وأدخلت
عـليـهـا حتسـيـنات تـهـيئـهـا ألن تكـون من الـدور احملتـرمـة هنـا بـدأ أصحـاب الـدور األجنـبـية
يـحـرضون شـركـات األفالم عـلى الـوقـوف موقف سـلـبـيـا من شركـة مـصـر ومن ثم انـصرف
تـوقعـة هى التوقف اجلـمهـور عنـها وبدأت الـشركـة تتـحمل خـسائر كـبيـرة وكانت الـنهايـة ا
شروع "سينما ستـوديو مصر" التى  التعاقد على حق استغاللها من ألكسندر واالكتفاء 

ابتكمان.
ـصرى بـإنشـاء سينـما صـيفـية بـشارع عـبد الـعزيز فى عـام ١٩٣٦ قام بـعض الشـباب ا
ـصريـ إلنشاء بـاسم "سيـنمـا الوطن"(٥٩) وهو اسم له داللـته ـ ثم كان أول من الـتفت من ا
دور الـعـرض بـشــكل احـتـرافى هــو تـادرس مـقــار الـذى أقـام سـيــنـمـا "أسـيــوط" ـ الـصـيـفى
والشـتوى ـ  ثم جنح فى أن يـقيم عـدداً من دور الـعرض فى الـقاهـرة قبل عـام ١٩٤٨ منـها
"األهــلى" (١٥٠٠ مـقــعـد) و"الـهالل" (١٦٠٠ مــقـعـد) وكـالهـمـا فى مــنـطــقـة الـســيـدة زيـنب.
"إخـوان عـثمـان" الـذين اسـتغـلـوا أغـلب دور العـرض فى بـورسـعيـد وحـنفـى محـمـود صاحب

بعض دور العرض فى السويس.. وغيرهم.
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ضى الزمن ـصري من أصـحاب دور العرض كـان يتزايـد  ولكن بالـرغم من أن عدد ا
وخـاصة فى األقالـيم. إال أن دورهم لم يكن فى مـجمـوعة مـؤثرا لعـدم امتالكـهم دور العرض
صرى داخل الـقاهرة واإلسكندرية حيث كان يوجد األول سواء بالنسـبة للفيلم األجنبى أو ا
٧٠% من رواد دور الـعرض الـسيـنمـائى فى مصـر. األمـر الذى يـجعل دورهم بـأسره يـعتـمد
على معنى "رمزى" فى حركة يتحكم األجانب فى كل أجزائها ويسيطرون على كل دقائقها.

وال شك أن اختـيار االقتصادى الكبيـر طلعت حرب للشاب محـمد جعفر (مواليد ١٩١٣)
وأخـيه مـصطـفى لـدراسة إدارة الـفنـادق ودور الـعرض الـسـينـمائى فى أوروبـا كـان اختـيارا
وكان من نـتـائجه قـيام األخـوين جـعفـر بإنـشـاء أول شركـة مصـرية إلدارة يـتمـتع بالـعـقالنيـة
بدأ نشاطها عام ١٩٣٩ باستغالل سينما حديقة األزبكية واستغالل دور العرض السينمائى
الصيـفى بعد توقفها سنـوات قليلة. وإنشاء دار سيـنما أوبرا الصيفى والتى حتولت إلى دار
شـتـوية خالل عـام ١٩٤٢ ثم إنـشاء سـيـنمـا كايـروبـاالس وراديو وجـميـعـها من دور الـدرجة

األولى(٦٠).
كان إنـشاء إخـوان جعـفر لـهذه الـنوعيـة من دور العـرض يشـبه من يلـج قدس األقداس..
ا ـرء عن أن يتفـوه بكـلمـة جتديف واحـدة حتى ولو كـان من أكبـر الكـافرين  ففـيه يعـجز ا
وكـانت البداية قيامهم يـعنى أن االلتفاف األجنـبى حول شركة "إخوان جعـفر" قادم ال محالة
بـاالشـتراك مع شـركـة "أوديون" اإلجنـلـيزيـة لـصاحـبـها تـايـكون الـسـينـمـا اإلجنلـيـزى حيـنـئذ
جـوزيف آرثـر رانك فى إنـشـاء سـيـنـمـا ومـسرح "أوديـون" الـذى حتـول بـعـد ذلك إلى سـيـنـما
"ريـفـولى"(٦١) الـتـى بـدأت تـعــرض أفالم شـركـتى "أيــجل لـيــون" اإلجنـلـيــزيـة "ويـونــيـفـرسـال"
األمريـكية بالتـناوب من عام ١٩٤٧ وحتى ١٩٥٢. أما الـدور األخرى كايرو ـ راديو ـ أوبرا..
ثم قصـر الـنـيل (١٩٥٤) فقـد احـتضـنت أفالم فـوكس وإخـوان وارنر وكـولـومـبيـا وبـارموانت

تحدين وأفالم لندن. والفنان ا
أصبـحت دور "إخـوان جـعفـر" كـبـقيـة دور الـسـينـمـا الـتى امتـلـكـها أو اسـتـغـلهـا الـيـهود
اسـتـسـلـمت تـمـاما لـألفالم األجـنبـيـة وقـبل كل ذلك تـوارى خـلـفـهـا األجـانب لـكى يـقـدموا من
ـصـريـة والـتى قـد يـرى أصـحـاب دور الـعـرض من ـنـاهـضـة لـلـشـخـصـيـة ا خاللـهـا األفالم ا
األجـانب حرجـا فى عـرضهـا فى فتـرة لـها حـساسـيتـهـا السـياسـيـة خاصـة بعـد عام ١٩٤٨
ثـال عرضت سينـما راديو عـام ١٩٤٩ فيلم "أعداء اإلنـسانيـة" إنتاج كولـومبيا وعلى سـبيل ا
وإخراج سـيدنى بوتشمان وعـرضت نفس الدار فى عام ١٩٥٣ فيلم "فـندق الصحراء" إنتاج
إجنـلـيـزى إخـراج كـ انـاكـ وعـرض فـيـلم "أرض الـفـراعـنـة" ١٩٥٥ إنـتـاج وارنـر وإخـراج
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هوارد هـوكس فى دارى عرض ريفـولى وأوبرا واألفالم الثـالثة من أبرز األفالم الـصهيـونية
ـصـرى مـوقف حاسم ـصـرية. وكـان لـلـرأى الـعام ا الـتى رفعت شـعـار الـعـداء للـشـخـصيـة ا
منها لـدرجة أن فيلم "أرض الفراعنة" منـعت وزارة اإلرشاد القومى عرضه فى جميع أنحاء
(٦١) الذين صري دة أسـبوع وشاهده عدة آالف من ا صرية بعد أن عرض  اجلمهوريـة ا

اكتشفوا أن الفيلم يخبرهم أن اليهود هم بناة هرم خوفو!!.
دور العرض والعنفدور العرض والعنف

ـصرية حالة من اإلحباط . انتابت اجلماهير ا مع إعالن الهـدنة األولى فى حرب فلسطـ
ـهـانة والـغضب وتـفـاقمت األمـور عنـدمـا قصف الـسالح اجلـوى اإلسرائـيلى واإلحـسـاس با
الــقــاهـرة فـى ١٦ يـولــيــو ١٩٤٨ (الــذى ضـربت فــيه مــنــطــقـة مــدنــيــة خـطــأ بــدال من قــصـر
وخالل الـفترة عابدين)(٦٢) هنـا هاجت اجلـماهـير فى الـشوارع وانـتشـرت عمـليـات التـخريب
ـنشـآت اليـهوديـة. وفى ١١ نوفـمبـر نسفت الـتالـية تـزايدت األعـمال اإلرهـابيـة ضد اليـهود وا
ـا أدى إلى سـقـوط احلـائط شـركـة اإلعالنـات الـشـرقـيـة بـشـارع عـمـاد الـدين بـالـديـنـامـيت
اخلـلفـى لسـيـنـمـا كـوزمو مـعـقل صـاحب شـركـة جـوزى فيـلم: "جـوزيف مـوصـيـرى"(٦٣) وقد
اتـهـمت كـتائـب اإلخوان بـالـقـيـام بـهـذه الـتـفجـيـرات خـاصـة بـعـد أن ضـبـطت تـرسـانة سالح

تلكها قائد هذه الكتائب(٦٤). ضخمة 
عادية لالحتالل اإلجنليـزى تنتفض من جديد بـدأت تطالعنا بعض وجـة ا وحـينما بدأت ا
األخـبـار عن مـهـاجـمـة الـبـعض لـواجـهـة سـيـنـمـا كـايـرو بـاالس بـالـقـاهـرة وقـذفـوهـا بـالـطوب
واحلجارة(٦٥) كـما بـدأت سـينـما "ريـفولى" تـتـحول إلى هـدف للـهـجوم والـعنف وحـاول بعض
الشـباب محـاصرتهـا ومنع الرواد من دخـولهـا باعتـبارها عـنوانا لـلتحـالف ب إخوان جـعفر
ـلكـون ٥١% من قـيـمتـهـا وهو مـا أورده جـاك باسـكـال فى مـجلـته "سـينى واإلجنـلـيز الـذين 

فيلم" عدد ١ يناير ١٩٥٢.
وبـعد معركة القنـاة ٢٥ يناير ١٩٥٢ التى حاصرت فـيها القوات البريـطانية ثكنات رجال
ـلـكون سـوى طـلـقات مـحـدودة لـكل فرد ـة وال  البـولـيس وهم ال يـحـملـون سـوى بـنادق قـد
وح استسلـموا كانت ذخيـرتهم قد نفـذت وقتل منهـم أكثر من خمـس شخصاً وزاد منهـم

ائة وفى اليوم التالى كانت القاهرة جتتاحها احلرائق. عدد اجلرحى على ا
لـقـد كــان من آثـار حـرائق الــقـاهـرة ٢٦ يــنـايـر أن احــتـرقت ودمــرت حـوالى ثالثـ دارا
للـعرض(٦٦) وأغلـبـها أصـيب بـأضرار وخـسائـر فـادحة ومـنهـا سـينـما راديـو ومـيامى ومـترو
وريــفــولى وديــانــا وركس وأوديــون ومــتــروبــول وكــلــيــبــر والــنــيل وفــمــيــنــا وبــيــجــال وسـان
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وريـالـتو والـظـاهر بـاالس ومـصر وسـترانـد وريـو والنـصـر وفـلوريـدا فى وسط الـبلـد جـيـمس
وفليـرى وهوليـوود وكارمن وبارك بـالظاهـر وبالزا بشبـرا وهونولـولو بحـدائق القبـة. واحترق

كذلك جزء من ستوديو ناصيبان.
صري ويالحظ أن هذه الدور لم تكن فقط ملكا لليهود واألجانب بل كان بعضها ملكا 
ـسـيـحـيـ كــمـا يالحظ أن دور الـدرجـة األولى الـتى كـانت تـعـرض أفالمـا ـسـلـمـ وا من ا
عـربـيـة لم تـتعـرض لـلـحـريق رغم أن أصـحـابهـا كـان بـعـضهـم من اليـهـود مـثل: "الـكـورسال"
ا يوحى و"كوزمو" و"لـوكس" وهى دور مالصقة أو قـريبة من دور  حـرقها أو تـخريبـها. 
بأن من قامـوا بهذه العمليات التخريـبية كانوا على وعى بطبيعـة أهدافهم واحترامهم للسلعة

ا يكون هناك معلومات تناقضه. وعموما هذا مجرد احتمال ر عروضة صرية ا ا
اديـة التى حلـقت بـدور السـينـما بـعد حـرائق ٢٦ ينـاير ١٩٥٢. ورغم ارتـفاع اخلـسائـر ا

ثال. فإن حركة بناء واستغالل دور العرض من قبل اليهود لم تتوقف وعلى سبيل ا
ـ فى ١٢ أبريل  افتـتاح سينـما أمير الـكائنة شـارع فؤاد األول باإلسكنـدرية وقد أثثت
بأجهزة التكييف والكراسى الفاخرة وافتتحها أوسكار السكى الذى كان يشرف على شركة

فوكس بالشرق األوسط(٦٧).
ـ شـيد إخـوان بـوليـتى سـيـنمـا راديـو فى مديـنـة اإلسكـنـدريـة مكـان كـازينـو الـشانـزلـيزيه
ـحـطة "الـرمل" وخـصـصت لـعرض األفالم األوروبـيـة. وافـتتـحت فى أكـتـوبر الـقـد الكـائن 

.(٦٨)١٩٥٢
ـ فى مـارس ١٩٥٣ اسـتـخـرج ديـفـيد زكـى الـفخـرانى ودافـيـد دانـيـالـيـان تـرخـيـصـاً لدار

عادى(٦٩). عرض صيفى بشارع رقم١٧٣ با
ـون نحـميـاس وفـكتـور شلـوسـيبـرج يقـرران حتويـل سيـنمـا عدن إلـى سيـنمـا فوكس ـ ر

بكامب شيزار(٧٠).
لون بـالسينما سكوب ـ ١٤ ينـاير ١٩٥٤ أدخلت شركة فوكس للقـرن العشرين العرض ا

فى سينما كايرو باالس..(٧١).
بـعـد عـامـ ونـصف من حـريق ٢٦ يـنـايــر. وحتـديـدا فى الـتـاسـعـة من مـسـاء ٢٣ يـولـيـو
١٩٥٤.. وأمـام سـيـنمـا "ريـو" بـاإلسـكنـدريـة شـوهـد الدخـان يـتـصـاعـد كثـيـفـا من جـيب أحد
ـارة تـنـبـيه الشـاب لـذلك  تـصـرف هذا ـنـتـظـرين دخول الـسـيـنـما وحـيـنـمـا حاول بـعض ا ا
إذ دفـع النـاس عـنه وحـاول الـهـرب! ولـكن مـحـاوالته باءت األخيـر تـصـرفـا غـايـة فى الـغـرابة
بالفشل وحينـما أخرج الناس مـا فى جيبه اكتشفـوا أنه قنبلة موقـوتة على وشك االنفجار..
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ـدعـو "فـيـلـيب نـاتـا سـون" اعـتـرف هـذا الـشــاب ا وفـى الـتـحـقـيق الـذى أجـرته الــشـرطـة مـعه
بحيازته للقنبلة بغرض إحداث انفجار داخل السينما.. وكان هذا فى اعترافاته األولى.

صريـة آنذاك حيث ولـكن اعترافه الـكامل كـشف عن حل للغـز ظل يحيـر أجهـزة األمن ا
ـوقوتة واالنـفجارات فى بـعض الشركات كـانت قد توالت اكـتشافـاتها جملـموعة من الـقنابل ا
ـراكز الـثقـافيـة األمريـكية ـتلـكهـا رأسمـاليون يـهود وكـذلك فى ا الـبريـطانـية واحملـال التى 
ـركـزيــة فى مـحـطـتى سـكـك حـديـد الـقـاهـرة وفى مـكـاتب الــبـريـد ا بــالـقـاهـرة واإلسـكــنـدريـة
واإلسـكــنـدريـة من بـدايـة شــهـر يـولـيـو ولم يــكن قـد اسـتـدل بـعــد عـلى األيـدى اخملـربـة وراء

ذلك(٧٢).
وتـوالت االعترافات حتى تـب أن اخملابرات اإلسرائـيلية وراء هذه الـتفجيرات. وكان من
ـكن إلسرائيل أن تـصعد ومن ثم  سلـم أهـدافها إلـصاق مـا  من تفجـيرات باإلخـوان ا
من نــغـمــة عـداء اجلـمــاعـات اإلسالمــيـة لــلـجـمــاعـات الــيـهــوديـة.. وبـالــتـالى تــسـتــخـدم األثـر
ـا يكـون مقـدمة أسـاسية السـيكـولوجى لذلـك لتدعـيم أيديـولوجـية الـعداء الـيهودى لـألغبار. 
شاعر اجليتو وتصعيدا  طالبة إسرائيل ليهود مصر وشمال أفريقيا بالهجرة إلى إسرائيل
أما الهدف اآلخـر فكان اإلسـاءة إلى مصر فى ع لديـهم سواء التـاريخيـة أو السيكـولوجيـة
ـصـرية ـ اإلجنـلـيـزية ـ األمـريـكيـة ألسـبـاب سيـاسـية الـغـرب وتصـعـيـد التـوتـر فى العـالقات ا

ترتبط بطبيعة الفترة.
ما يـهمـنا فى هـذه احلوادث الـتى عرفت فـيمـا بعـد بـ "فضـيحـة الفون" هـو رصد األجواء
نـاسبة قايـيس من خطـطوا لهـذه احلوادث واحـدة من األماكن ا التى جعـلت سيـنما "ريـو" 
قر الرئـيسى إليلى لطفى مالك معظم لـتنفيذ مؤامراتهم الـتخريبية كانت هذه الـسينما هى ا
دور العـرض فى اإلسـكنـدريـة والـذى يعـد رمـزاً لالحتـكـار اليـهـودى فى مجـال دور الـعرض
وتـطغى على عالقـته باجلمـاهير فى اإلسـكندريـة أمور مزريـة يغلب عـليهـا مظاهر السيـنمائى
ليـونيـر اليـهودى الـذى أصبح مـليـونيرا من االحـتقار لـلمـصري (٧٣) ووصفه الـبعض بأنـه ا
صـري ويعاملـهم معاملـة ال تليق به أو بهم(٧٤). ومع صـري وهو مع ذلك يحـتقر ا أموال ا
ـتلـكهـا فى اإلسـكنـدريـة ثم فى الـقاهـرة عام ١٩٥٨ إلى ذلك وصل عـدد دور الـعرض الـتى 

صر اجلديدة ١٩٥٧. ٣٤ داراً للعرض!! كان أحدثها سينما "احلرية" 
شارك فى قـضية االنفجارات الشاب اليهودى "روبرت داسا" ولقد اتضح أن من ب ا
وهـو من عائـلـة داسا الـتى يـنتـمى لـها الـرأسـمالى ـدة ١٥ عامـا  الـذى حـكم علـيه بـالسـجن 
ـديـر الـعام لـلـشرق األوسط لـشـركة مـتـرو جـولدوين مـايـر وإيلى الـصـهيـونى "جـاك داسا" ا
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ـصادر داسا مـديـر شركـة داسا فـيلـم التى تـأسست عـام ١٩٤٧ لتـوزيع األفالم من جـميع ا
وكـليمان داسا مـدير سينما كـوزمو التابعة فى مصر وأفريقـيا (توفى فى مصر عام ١٩٥٥)

لشركة جوزى فيلم.
صري  نتج ا صري العالقة با نتج ا العالقة با

ـتلـكهـا اليـهود (جـوزى فيـلم ـ إيلى لـطفـى ـ ألكـسندر رغم احـتضـان دور العـرض التى 
صرية التى ينـتجها اليهود من أمثال توجو مزراحى وإبراهيم وبدر الما إبتكمان) لألفالم ا
فـان مقـدار ما تـقاسـيه األفالم األخرى مـن تعـنت وشروط إذعـان قاسـية كـان أمرا مـلحـوظا
منذ إنـتاج أول فـيلم مصـرى روائى طويل وهـو فيـلم "ليـلى" لعزيـزة أميـر (١٩٢٧) ومن بعده
تــفـاقـمـت األمـور لـلــدرجـة الـتى جــعـلت الـســيـد حـسـن جـمـعــة فى عـام ١٩٣٥ يـوجـه خـطـابـا

مستعجال إلى صاحب سينما تريومف (ألكسندر إبتكمان) يقول فيه :
"أوجه إليك هذا اخلطاب قبل أن أوجهه إلى زمالئك أصحاب دور السينما.. ألنك الوحيد
بيـنهم الذى يـجمع ب مـهتمى عرض األفالم وإخـراجها فـأصبح لك اتصال وثـيق بالسـينما
صرية من تعلم مقدار ما تقاسيه األفالم ا احمللية التى نسعى جميعا إلى نهضتها وتقدمها 
تـعنت أصـحاب دور الـسيـنـما الـكبـرى وال شك أنك تـقدر ظـروف أصحـاب هذه األفالم ألنك
أصـبحت واحدا مـنهم فـقد قدمت لـنا من قـبل شريط "ابن الشـعب" وهو شـريط ناطق عربى
ـعـروف ومـادمت قـد أصـبحت من ـصريـ ا ـمثـلـ ا غنـائى اجـتـمع فـيه فريق كـبـيـر من ا
صرية وترحب فليس أقل من أن تشجع جميع أصحاب األفالم ا شتغل بالسينما احمللية ا
بذلك تكون قد بأفالمهم وتعرضها فى دارك بشروط حـسنة ال يكون فيها إرهاق لهم وال غ
ا ال أسديت يـدا بيـضا إلى الـسيـنمـا احمللـية وال نـحب أن تعـرض عنـها كـما يـفعل الـغيـر 

شتغل بالسينما فى مصر"(٧٥). يرضاه أحد وقد أصبحت من ا
يـة الـثـانـيـة عـنـدمـا توالت وتـسـتـمـر الـشكـوى لـتـصل إلى ذروتـهـا مع نـهـايـة احلـرب الـعـا
االحتـجاجـات الـتى شارك فـيـها الـكثـيـر من السـيـنمـائيـ والـنقـاد ضد شـركـة "جوزى فـيلم"
وهى احتـجاجات تشير صرية" الكة لسيـنما "كوزمو" الـتى كان يطلق عليـها "دار األفالم ا ا
ـهيمنـة على معـظم اإلنتاج السـينمائى فى إلى رداءة آالت العرض والـصوت فى هذه الدار ا
مصر وتنـاشد أصحاب األفالم بالـتعاون والتـكاتف من أجل عدم التـصريح بعرض أفالمهم

إال بعد إجراء التعديالت واإلصالحات حتى يحفظ للفيلم رونقه.
ـنـتـقـدى ـصـريـة يــتـصـدى مـديـر إحـدى دور الــعـرض  وألول مــرة فى تـاريخ الـسـيــنـمـا ا
فـقـد كــتب مـقـاال نـاريـا حتت عـنـوان :"أيـهـا وهـو كـلـيـمـان داسـا مــديـر سـيـنـمـا كـوزمـو داره
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ـهنـدسون ارحـمونـا يرحمـكم الله"(٧٦) وفـيه يرجع الـعيب إلى الـفيلم ـنتـجون واخملـرجون وا ا
ـصرى وعدم العناية فى تـسجيل الصوت وهنـا تتصدى له مجلة "الـسينما" فى عددها ٥٩ ا

بتاريخ ١٤ أبريل ١٩٤٦ وتفند مزاعمه فى عدة نقاط :
١ ـ أن آالت عـرض سيـنـما كـوزمو هـى أقدم آالت فى مـصر حـيث إن الـسيـنـما أنـشأت

عام ١٩١٣ حتت اسم أمريكان كوزموجراف.
٢ ـ أن أصحاب شـركات اإلنتـاج هم أول من يشكـو ولو أنهم اسـتطاعـوا عرض أفالمهم

ا تراجعوا ولكن الضرورة والتعهدات هى التى ترغمهم إرغاما. فى أية دار أخرى 
٣ ـ أن مـطربـة الـشـرق "أم كـلثـوم" عـنـدمـا تعـاقـدت مع تـوجـو مزراحـى على بـطـولـة فـيلم
"سالمة" اشـترطت أن ال يـعرض الـفيـلم فى سيـنمـا كوزمـو. وذلك حفـاظا عـلى التـراث الفنى

ألغانيها وكان أن  عرض الفيلم فى "ستوديو مصر".
٤ ـ أن النجمة "عـقيلة راتب" والفنان الذين اشتـركوا فى فيلم" أنا وابن عمى" استمعوا
إلى أغـانى الـفـيـلم فى سـيـنـما أوبـرا قـبل عـرض الـفـيـلم فـأعـجـبـتـهم النـتـيـجـة بـيـنـمـا ضـجوا

بالشكوى عندما سمعوا األغانى فى سينما كوزمو.
نتجـ يضعـون بندا فى ٥ ـ أن النجـوم وأبطال الـغناء أصـبحوا عـندما يتـعاقدون مـع ا
وكم من عقد لـم يتم ألن صاحب العـقد يـشتـرطون فيـه عدم عرض الـفيـلم فى سيـنمـا كوزمـو
ـطربـة رجاء عـبده أكثـر من عقـد من أجل هذا الـبند الفـيلم ال يـضمن ذلك وأخيـراً رفضت ا

اإلضافى بالذات(٧٧).
ويـبدو أن احلـمـلة الـتى قـامت بهـا الـصحـافة ضـد دار سـينـمـا كوزمـو بـشأن فـساد آالت
ـوزع وفى مقـدمتهم شركـة "بهنـا" فيلم التى العـرض والصوت كـان لها أثرهـا على بعض ا
قررت فـسخ تعـاقـداتهـا مع "جوزى فـيلـم" واستـئجـار سيـنـما "مـتروبـول" إحدى دور الـعرض

صرية التى تقوم بتوزيعها. لكها اليونانى سبيرو رئيسى لعرض األفالم ا التى 
فى أعـقاب ذلك تشـكلت جبـهة للـدفاع عن "جـوزى فيلم من جـهة ودق أسافـ فى أقطاب
دور الـعـرض من الـيـونـانـي وفـى مقـدمـتـهم سـبـيـرو رئـيـسى صـاحب دور عـرض مـتـروبول

ورويال وغيرهما من جهة أخرى.
صـرية وكـان له كلـمة شـهيـرة قالـها كان رئـيسى يـتمـيـز بالـترفع عـلى األفالم التـجاريـة ا
جملـلة "الفن عـدد ١ ينايـر ١٩٥١" " أنا على اسـتعداد ألن أعـرض أفالما مصـرية فى سيـنما
ـغنى" ومع ذلك كـان يهـتم بالـعروض الـتى تقدم ديانـا بشـرط أن تكون خـاليـة من الرقص وا
فى دور عرضه سواء كانت مصرية أو أجنبية ومن هنا جاء الهجوم عليه من أعوان "جوزى
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فـقد تصـدى له الصحـفى اليهودى فـيلم" من منـطلق تتـبدى فيه الـكراهيـة فى أوضح صورها
ألبير مزراحى فى جريدة التسعيرة من خالل بالغ نشره فى ٨ يوليو عام ١٩٤٦ جاء فيه :

يا مدير األمن العام
اخلواجة صاحب سينما رويال
لكى يرفض توقيع السالم ا
ويفضل عليه أسطوانة أجنبية

هــذه وقــاحــة وتــمــرد وثــورة عـلـى كــرامــة الــبالد.. وخــروج عــلى األدب الــواجب فى حق
ولن يهدأ بـالنا حتـى نرى ما تفـعله إدارة األمن العـام بل لن يكفيـنا هذا ألنـنا نريد العـرش
أن ينزل أشـد العقاب عـلى من يهيـنوا كرامة البـالد وال يحترمـون وطنيتهـا وال يشاركون فى

ليكها!!!! الوالء 
صاحب سـينمـا رويال وهـو خواجـة أجنـبى!! يأبى إال أن يـكون سـيئ األدب عاقـا جلميل
لكى ويفضل على فهو يرفض أن يبـدأ حفالته بالسالم ا مصر عليه وهـى التى تؤويه وتغنيه
هذا السالم اسطـوانة إفرجنيـة يسمعهـا للحاضـرين رغم أنوفهم أن كل مصـرى ليغلى الدم

فى عروقه وتنتابه احلمى من الغضب!!!! وهنا ينتهى البالغ.
وبـعيدا عن تـداعيـات ما حدث لـسيـنما "ريـو" فى ظل االنفـجارات الصـهيـونية سـتواجـهنا
كان عـظم دور العـرض فى اإلسكنـدرية الـعناصـر السلـبيـة التى خلـقهـا احتكـار ايلى لـطفى 
ال يـقـبل فيـها أن يـعـرض الفـيلم صـرية يـفـرض شروط إذعـان علـى الشـركات الـسـينـمائـيـة ا
صرى أكثر من ثالث مرات األولى والثانية بنسبة مئوية مع ضمان مبلغ مع أما العرض ا
الـثـالث فـبإيـجـار كـان ال يـقل فى نـهـايـة عـام ١٩٤٨ عن ١٢٠ جـنـيه فى الـيوم(٧٨) وهـو مـبلغ
ومع ذلك كان يـوافق عـليـه اجلمـيع فى غـير اسـتـثنـاء بـسبب تـعجـيـزى بالـنـسبـة لـهذه الـفـتـرة

صرية "أول عرض". الضرورة وعدم وجود دور سينما أخرى تعرض األفالم ا
ـصريـة مـوضـوع مشـروعـات إيلى وفى أعـقـاب حـرب فلـسـط أثـيـر فى الـصحـافـة ا
ـوجــود فى الـوسط ــصـريـة.. حــيث انـتــهـز فــرصـة الـكــسـاد ا لـطــفى الحـتــكـار األفالم ا
الـسـيـنـمـائى وأخـذ يـفـرض عـلى كل شـركـة مـقـابل احـتـكـار دائم لـعـرض جـميـع أفالمـها
ة بـجمـيع دور السـينـما الـتـابعـة له فى اإلسكـندريـة.. وقبـلت بعض الـشركـات هذا القـد
ـال فلم تقـبل هذه االتفـاقات وفى مقـدمتها العـرض أما الشـركات الكـبيرة ذات رأس ا
شـركـة مـصـر للـتـمـثـيل والـسيـنـمـا وشـركـة نحـاس وأفالم رابـحـة وغـيـرهـا وال ندرى فى
ة? هل صرية القد اذا اختار إيلى لطفى هذا الظرف بالذات الحتكار األفالم ا الواقع 
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هى دوافع اقـتصادية? أم أسـباب جتمع ب السـياسة واالقتـصاد من أجل سوق جديدة
شروع إيـلى لطفى ا تكـون فى إسرائيـل?  عمومـا فلقـد تصدت نـقابة الـسينـمائيـ  ر

صرية له. ومنعت بيع األفالم ا
ولـقد انتهز أصحاب دور الـسينما باإلسـكندرية من الشوام هذه الـفرصة واستطاعوا أن
يـكونوا جبهة لالتفـاق مع الشركات التى رفضت الـتعاون مع إيلى لطفى ولكـننا ال نعتقد أن
صري وجعلتهم يفرضون شروطهم على إيلى لطفى هذه احملاولة حققت جناحا للمنتـج ا
ـتاحـة وجمـيـعهـا ألوالد فؤاد حـجار(٧٩) من حـيث كانـت الدور ا بـعـد أن كانت تـفرض عـلـيهم
دور عـرض الــدرجــة الـثــانــيـة والــثــالـثــة وهى "بــارك رأس الـتــ لــوتس بــاكـوس مــصـر

تلك الدور األكثر صالحية. ا يجعل زمام األمور يستمر فى يد من  الشرق"(٨٠) 
العالقة بالعاملالعالقة بالعامل

ا يـعتبـره البـعض أساسا تـتضمن شـركات دور الـعرض التى امـتلـكها الـيهـود جتسيـدا 
ـؤسسـات الـيهـوديـة عمـوماً(٨١) ويـتلـخص فى أن مـعظم لـلـعمل الـوظـيفى داخل الـشـركات وا
ــوظـفــ فـيــهـا من الــيــهـود واألجــانب وال يـوجــد مـصــريـون ســوى اخلـدم ــسـتــخــدمـ وا ا
ـصري فى اإلدارة ورغم صـدور القرار رقم ١٣٨ لـسنـة ١٩٤٧ بتعـي ٧٥% من ا والسـعاة
ـصري سنـجد الـكثـير من شركـات دور العـرض قامت بـااللتـفاف حول الـقانـون وخصص ا
صريـة تقوم فى عـام ١٩٤٨ بحمـلة ضد شـركة "جوزى لـلدرجة الـتى جعلت بـعض اجملالت ا
فيلم"(٨٢) تتهـمها فـيها بخـرق قانون الـشركات بـوصفهـا شركة مصـرية مسـاهمة ودلـيلها أن
ـوظفـ الـفـنـي ـسـتـخـدمـ جمـيـعـا فى هـذه الـشركـة من األجـانب بـدايـة من الـرؤسـاء وا ا
واإلداري وحتى فتيات التذاكر وعمال األبـواب و"البليسيهات" وال يبقى للمصري عمل غير

شابهة والتى يستنكف األجانب أن يحترفوها. مسح البالط واألعمال ا
ويلفت ألـبير مـزراحى فى جريدته الـتسعيـرة العدد ١٢ بـتاريخ ٥ أغسطس ١٩٤٦ ـ وفى
صري ـ النظر إلى حالة إطار حمالته التمويهية لإليحاء بحياديته فى التعامل مع اليهود وا
صري فى دور العرض اخلـاصة بشركة "جوزى فيلم" فيكتب حتت عنوان "شكوى العمال ا
مسـتخدمى سـينمـا كوزمو بـاإلسكنـدرية ما يـفيد شـكوى هؤالء من ضـآلة مرتـباتهم وقـلتها
فهم يـتقـاضون أربـعة جـنيـهات فى الـشهـر ويقـومون بـعدة أعـمال شـاقة مـضنـية من الـساعة
الـتـاسـعة صـبـاحـا حـتى الـسـاعة الـثـانـيـة عـشرة مـسـاء وفى الـنـهـاية يـحـاول أن يـلـفت نـظر
شرف على شركـة جوزى إلى حالة هؤالء العمال البؤساء خصوصاً فى جوزيف موصيرى ا

هذه اآلونة العصيبة فى هذا الغالء الشديد حسب قوله !
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أمـا الـعـنـاصـر الـفـنـية واإلداريـة فى شـركـة جـوزى فـيـلم فـقـد ظـلت جـمـيـعـهـا من الـيـهود
واألجانب وتتركز فى(٨٣) :

مدير مكتب الشركة مراد كوه  شركة جوزى : 
كتب سكرتيرة ا مدام فونو 

رئيس احلسابات مسيو جارسيا
رئيس التوزيع مسيو كوستى

مدير السينما سينما جوزى (كوزمو القاهرة) : نيقوال كركاديدس  
وكيل السينما جاك بيهار 

مهندس السينما مسيو متسو
دير ا مسيو نسيم ماير صر اجلديدة : سينما روكسى 

الوكيل مسيو شوتشو
هندس ا مسيو جوانتينو

دير ا مسيو جوليو سينما كوزمو اإلسكندرية:
الوكيل ان مسيو فر
هندس ا مسيو حاييم

ـهـنى ومـا يــهـمـنـا مـن هـذا الـعـرض الــتـأكـيـد عــلى أن احـتـكــار الـعـمل الـفــنى وا
صـرية فالتدريب لم يكن واإلدارى فى هذه الـدور لعب دوره السلبى عـلى العمالة ا
ـســتـحـدثـات فى مــجـال الـعـرض وتــقـنـيـاته كــان شـخـصـيـاً مـتـاحــا واإلطالع عـلى ا
وقـاصــراً وهـو مـا انـعــكس عـلى هـذه الــعـمـالــة عـنـدمـا أســنـد إلـيـهــا الـعـمل فى دور

السينما بعد ذلك !
الـجـمـهـورالـجـمـهـور

ــصـريــة كـانت تــعـرض فـى دور تـعـتــبـر أدنـى مـرتـبــة وفـخــامـة من دور رغم أن األفالم ا
الـعـرض األولى اخلـاصـة بـاألفالم األمـريـكـيـة واألوروبيـة وكـانت بـعض دور الـدرجـة الـثـانـية
والثالـثة قد أنشأها أصحابـها إنشاء هزيال متواضعـا. فإحداها كانت جراجا ثم حتولت إلى
ـسرح وحتولت إلى سـينمـا والثالـثة جار ـسرح ففـصلت عن ا سينـما وأخـرى كانت ملـحقا 
رغم كل ذلـك كان لـهـذه الـدور فى عـمـومـها ـة عـلـيـهـا الزمـن دون عنـايـة رغم شـهـرتـهـا الـقد
ا كان يشجع اجلمـاهير العريضـة على مشاهدة األفالم التى الكثير من النـظام والنظافـة 

كانت تعرض على شاشاتها.
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ـتعـة احلـقيـقـية الـتى كـان يسـتشـعـرها فى بـعض دور الـعرض األولى وال يـنـسى جيـلنـا ا
وخاصـة التابعـة للشـركات األمريكـية  فتكـييف الهواء يـنعشك قبل أن تـقترب من أبواب دار
ثـلجة مـتاحة ـياه ا لـه طقوسه وا البس خاصـة والعرض الـعرض واالستـقبـال فى الداخل 
شاهدة لهـا متعتها ـزايا وغيرها كانـت جتعل ا نوعة  كل هذه ا والسوق الـسوداء  للرواد

التى ال تنسى بسهولة.
ولكن لم يكن الوضع بالنسبـة جلمهور دور العرض إيجابى على طول اخلط. كانت بعض
وأحياناً كان تعاملها مع وال تـهتم بآالت العرض والصوت دور العرض تفتقد عناصر األمان

روادها يفتقد اللباقة والذوق.
ولو حاولنا أن نتوقف أمام بعض السلبيات التى واجهت اجلمهور من بعض أصحاب دور العرض
ستـواجهـنـا مثال الـتحـذيـرات العـديدة الـتى وجـهت إلى جوزيف مـوصـيرى ودور عـرض شركـة "جوزى
ا نستشعر عدم لكها(٨٤) ور فيلم" وإلى إيلى لطفى بخـصوص "عوامل األمان فى بعض الدور التى 
الـلـباقـة فى الـتـعـامل مع اجلـماهـيـر من مـقال كـتـبه كـلـيمـان داسـا مـدير سـيـنـمـا كوزمـو وكـان عـنوانه
"احملسوبـية واجملانية فى الـسينما?"(٨٥) فرغم أن الـدعوات اجملانية كـان متعارف علـيها فى جميع دور
العـرض بدايـة من دور العـرض األمريـكيـة مـثل "متـرو" و"كايـرو" فإن مـدير سـينـما كـوزمو جنـده يرفع

راية السخرية والتأنيب من طالبى هذه الدعوات :
"مصـيـبة احملـسـوبـية واجملـانـية فى الـسـينـمـا كـبيـرة. فـإنهـا ال تـتنـاول أنـاسا بـالـذات ولكـنـها
وإذا كـنت من أهل حى يـقـطن فيه تـتـعداهـم أيضـا إلى أصـدقـائـهم. الـقريـبـيـ مـنهم والـبـعـيـدين
تون لـلسينـما بصـلة الوظـيفة أو بصـلة الصـداقة ألصحابـها وموظـفيها إذن صديق ألحد الـذين 
ـكان كـبير إذا لم تـكون مـجنـونا لـو لم يكن لك سـهم فى السـينـما  وتـكون من الـبالهة والـغفـلة 

طلقة..! تدع بدورك العائلة وأصدقاء العائلة وكل من يلوذ بالعائلة إلى التمتع بهذه اجملانية ا
ـة ـنـزل الـذى يـطل عـلـى مـنـزلـنـا عـائـلـته الـكـر وإنى أفـهم أن يـســوق عم مـحـمـد بـواب ا
ـصـون الـتـى حـضـرت إلى الـقـاهـرة لـتـشـاهـد الـعـربـة الـتى تـسـيـر بـدون حـصـان أو حـمـار ا
وجترى من تـلقـاء نفـسها عـلى قضـبان من حـديد إلى الـسينـما وأن يـصر عـلى اجللوس فى
ؤونـة وال ينـسى صرة الـصفـوف األمامـية حتت الـشاشـة مبـاشرة وأن يـحضـر معه الـزاد وا

اء.. اخلبز وال قلة ا
كنـنى أن أفهم قط أن يطلـب منك موظف كبـير له مركـزه وله مكانته ولكنى ال أفـهم وال 
وله علمه وثقـافته مقصـورة بالتمام والـكمال فى أول حفلـة لعرض الفيـلم فإذا قلت إن العدد
كامل ـ فى ع العدو طبعا ـ راح يهدد السينما وأصحاب السينما بالنفى والسجن وتعطيل
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احملل إلـى األبـد وإذا تـلـطـفـت مـعه وسـألـتـه ضـريـبـة احلـكــومـة قـال إن أصـحــاب الـضـريـبـة
أصدقاؤه ومدير الضريبة نفسه يالعبه الطاولة كل يوم على القهوة .

كن ولكن ال  ا نتفق مـعه حول موضوعها وهكـذا يصب مستر كليمـان سخريته التى ر
أن نتفق مع لهجتها وكل ما تعكس من صفات االستعالء والتكبر.

وبـصرف النـظر عن األحـاسيس الوطـنيـة والعاطـفيـة القومـية عـند النـظر إلى الـعالقة ب
فإن الواقع يـؤكد أن اجلمـاهير أحـيانا صـرى أصـحاب دور العـرض من اليـهود واجلمـهور ا
ما كـانت تنحاز لـبعض أصحـاب هذه الدور.. ومـنهم جوزيف جرونـشت الـذى انتشرت دور
حتى أطلت لـكهـا فى منطـقة الـدلتا ومن أهـمهـا سينـما "األهلى" فـى دمنهـور العـرض التى 
رغم أن ذلك يـتم دون أى الـصـهـيونـيـة فـنـجـحت فـى أن حتول دون اسـتـمـرار هـذا االنـحـيـاز
يل غيـر إيجابى. فـفى بداية شـهر سبـتمبـر ١٩٤٦ نشرت إحـدى الصحف كـلمة حتت طـابع 
د الـصهـيونـية بـاألموال" وتشـير إلى أن جـرونشـت صاحب عنـوان : "يهـودى من دمنـهور 
شـروعـات اخليـريـة التى يـقـوم بهـا بعض ـساهـمـة فى ا سـيـنمـا "األهـلى" بدمـنـهور يـرفض ا
وسـرين مع إنه رأسـمالـى كبـيـر ويتـمتـع بعـطف الـشعب عـلـيه وإقبـاله عـلى داره فى الوقت ا
ـطالـبة الـذى يـدفع فيه شـهـريا لـلـوكالـة الـيهـوديـة خمـسـ جنـيـها ثم ضـمـنوا احـتـجاجـهم 
ـقــاطـعــة داره وتـشــجـيع دار الــبـلــديـة ألنــهـا دار مــصـريــة يـديــرهـا الــشـعب الــدمــنـهــورى 

مصريون"(٨٦).
نـطقة أضفوا الـعطف والرعاية على من هذه الكلمـة نستنبط عـدة حقائق: أوال أن أبناء ا
نـافسة ب الدار وثانيا أن ا جرونشتـ وباركوا ثرائه مـقابل اخلدمة اجليـدة التى تقدم لـهم
ـصـريـون لم تـكن قـائمـة عـلى مـفـهوم ـلـكـها ا ـلكـهـا جـرونـشتـ ودار الـبـلـدية الـتى  الـتى 
وثـالـثا أن الـوعـى اخلـافت بـخـطر ـنـافـسـة بـاخلـدمـة اجلـيـدة ـا كـان قـوامـهـا ا عـنـصـرى وإ
الصهيونيـة جعل هذه اجلماهيـر تقتنع أن العدل هو مـساواة مشاريعهـا اخليرية مع ما يقدم
ـرحلـة إال من خـالل بعض لـلـوكـالـة الـيـهـوديـة. وبال شك لم يـحـدث رد فـعل حـاسم فى هـذه ا

كلمات الضيق واالستهجان.
الغريب أن استنكار جماهير دمـنهور من موقف جرونشت قد واجهته حملة مضادة من
الـصحـفى ألبـيـر مزراحى عـندمـا عـلق فى جريـدة التـسـعيـرة على مـوقف جـرونشـت بـقوله :
"! وال نـعرف هل يـدفع لـلـوكـالة ـسـمى "جـوزيف جرونـشـتـ "نـحن ال نـعـرف هذا الـشـخص ا
الـيــهـوديـة نــقـوداً أم ال ولــكن الــدلـيل الــذى سـاقــته اجلـريــدة عـلى صــهـيــونـيــته أو تـعــصـبه
ـقـنع. إذ ليس مـعنى بـخل رجل فى بـعض النـواحى أنه كر من لـلصـهـيونـية لـيس بالـدليل ا
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نـاحــيـة أخــرى بل األمــر بـالــعــكس فـهــو إذا امــتـنع مـن الـدفع لــوجــوه اخلـيــر الـعــربــيـة فى
ال بـخيل به ومـثل هذا الـبخـيل يظل بـخيال فى كل فذلك يـدل على أنه حـريص علـى ا مصـر

زمان ومكان(٨٧).
ـواقف ويـحـول ظـاهـرة سـيـاسـية إن مـوقف الـبـيـر مـزراحى يـفـصح عن تالعب فـاضح بـا
الى والدعائى لـلصهيونيـة فى الشرق إلى مجرد "بخل خطيرة جعلت مـصر مركزا للـنشاط ا
ثل مع القـضايا العربية واليهـودية وعلينا أن نتصـور يهوديا يتهم يهوديا يـهودى" يتعامل با

آخر بالبخل والهدف التمويه على ما هو أكثر خطورة بالنسبة لهما.
ومع ذلك لـم تكن هناك أيـة مواقف مضادة جتـاه جرونشت سـواء من األفراد أو الدولة
رفوع منه لصرف فرق بل ستـطالعنا األخبار عام ١٩٥٥ أن جـرونشت كسب االستئـناف ا
ستغل لدور العرض الهى والذى كان مثار نزاع ب مصلحة الضرائب وا الضريبة على ا

فى األرياف(٨٨).
لقد اسـتمر اليهـود فى امتالك واستـغالل دور العرض فى جمـيع أنحاء مصـر حتى نهاية
ـتـلكـاتـهم ـ ومنـهـا دور العـرض ـ حتى ال اخلمـسـينـيات ثم جلـأ الـكثـيـر منـهم إلى تـصفـية 

يلحقه قرارات التأميم عام ١٩٦١ .
كن أن تفرض أن أهم مـا نستخلـصه من هذا العرض هو أن دور الـعرض السينـمائى 
ـا كان سـطـوتهـا اخمليـفة عـلى اإلنـتاج الـسيـنـمائى احملـلى وعلـى الذوق الـعام لـلجـمـاهيـر طا
ولـكن هـذا ال يـعنى أنـنـا نـتجـاهل إيـجابـيـات حتـققت فى االحـتـكار هـو األسـاس فى إدارتـها
إطار الـتـنوع الـسيـنمـائى الـذى فرضه وجـود أقلـيـات أجنـبيـة فى مـصر وال يـعنى أيـضا أن

حال دور العرض فى مصر بعد التأميم كان أفضل حاال من قبل التأميم.
عـلـيـنا أن ال نـنـكـر تأثـيـر الـقرارات االشـتـراكـية عـام ١٩٦١ ومـا تالهـا من قـرارات على
سـتثمرين خـاصة فى إعاقة حـركة إنشاء دور الـعرض كما كـان للقصور صريـ عامة وا ا
ـالى لدى الـقطـاع العـام نـفس األثر فى عـدم زيادة رقـعـة دور العـرض فلم تـ دار عرض ا
اللهم إال بعض دور الـعرض الصيفية أو حتويل بعض دور العرض واحد حتى عام ١٩٨٠ 

الدرجة الثالثة إلى درجة أولى وإن كانت ال تعتبر إضافة جديدة (٨٩).
وإذا رجـــعــنــا إلـى اإلحــصــائـــيــات اخلــاصـــة بــدور الــعـــرض جنــد أن عـــددهــا كــان فى
اخلمسينـيات ٤٥٠ دار عرض أخذت تتناقص حتى وصلت فى بـداية الثمانينيات إلى حوالى
١٧٠ دار عـرض وهـو مـا انـعــكس عـلى نـسـبـة الـتــردد عـلى دور الـعـرض بـالـنــسـبـة لـلـطـبـقـة
ـشـاهــدين يـرغــبـون فى الــتـردد عـلى دور ــتـوســطـة " فـإن مـن هم األسـبــاب الـتى جتـعـل ا ا
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ريـحة ووجود تكييف الهواء والقرب قاعد ا العرض نوعيـة الدار من حيث الوسط احملترم وا
شـاهد إلى دور الـعرض هو ـكن القـول أن ما يـجذب ا من محل اإلقامـة وببـساطـة شديدة 

ستوى اجليد وهو ما افتقدته مصر فى فترة قريبة. توافر دور العرض األول ذات ا
كن الـقـول بـأن انصـراف عـدد كـبيـر من زائـرى دور الـعـرض وغالـبـيـتهم من ومن هـنـا 
ستـوى وما آلت إليه دور ـا يرجع لـعدم تنـاسب ا توسـطة وما فـوقها إ ثقـف والـطبقـة ا ا
ـا جعل طائفـة أخرى حتل محـلها بعـد التحول االجـتماعى الذى ختـلف أنواعها  العـرض 
شـكلة حـدة حيث هجرت طـائفة احلـرفي دور عرض ا زاد ا ـصرى  طرأ عـلى اجملتمع ا
اليـة فأصبـحت دور العرض الـدرجة الثـانيـة إلى دور العرض األول اسـتناداً إلى مالءمـتهـا ا
ـا اضطـر أصـحـابـهـا إلى إغالقـهـا كـمـا انعـكس ذلـك على الـثـانى خـرابـا تـنـعى من بـنـاهـا 
ستوى الفنى والثقافى ستوى إلرضاء غرائز هذه الطبقة اجلديدة متناسية ا اإلنتاج فهبط ا

للفيلم(٩٠).
وتمر السنونوتمر السنون

وتعود دور العرض األولى إلى عصر ازدهار جديد ولكن بدون تنوع.
ا تكتشف األجيال القادمة هويته!! وباحتكار جديد ر
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ـية ١٨٩٥ ـ ١٩٨٠" ترجمة إبـراهيم قنديل اجمللس األعـلى للثقافة ١) ديفيد روبـنسون "تاريخ السـينما العا
١٩٩٩ صفحة٣٠.

رجع السابق ص ٣٠. ٢) ديفيد روبنسون "ا

رجع السابق ص٣٠. ٣) ديفيد روبنسون.. ا
سرح العدد ٤٤ نوفمبر ١٩٧. ٤) أحمد كامل مرسى.. مجلة السينما وا

طبوعات ١٩٩٩ صفحة. ٥) أنس مصطفى كامل " الرأسمالية اليهودية فى مصر" ميريت للنشر وا
رجع السابق صفحة ٤٤. ٦) ا
رجع السابق صفحة ٤٥. ٧) ا

عـرفة ١٩٧ اجملـلس الـوطنى ٨) صـمـوئيل اتـينـجـر: "اليـهـود فى البالد اإلسـالميـة" (١٨٥٠ ـ ١٩٥٠) عالـم ا
للثقافة والفنون واآلداب ـ الكويت ١٩٩٥ صفحة ٣٢٤.

٩) محمـد مصطفى عـبد النـبى "العصر الـذهبى لليـهود فى مصر" ١٩٩٧ دار (الـصديقان لـلنشر واإلعالن)
صفحة٤.

رجع السابق صفحة ١٥٧. ١٠) محمد مصطفى عبد النبى.. ا

رجع السابق صفحة ١٥٥. ١١) محمد مصطفى عبد النبى.. ا
صر والشرق األوسط األعداد من ١٩٤٦ ـ ١٩٥٤. ١٢) جاك باسكال الدليل السينمائى 

١٣) أحمد احلـضرى "تاريخ السـينما فى مـصر" (١٨٩٦ ـ١٩٣٠) مطبـوعات نادى السـينما بـالقاهرة ابريل
١٩٨٩ صفحة ١٠٦.

١٤) أحمد محمد غنيم وأحمد أبو كف "اليهـود واحلركة الصهيونية فى مصر ١٨٩٧ ـ ١٩٤٧ كتاب الهالل.
العدد ٢١٩ يونيه ١٩٦٩ صفحة ٥٢ ٥٣.

اسون فى مصر" كتاب الزهراء : الزهراء لإلعالم العربى ١٩٨٦ صفحة. ١٥) د. على شلش "اليهود وا
رجع السابق صفحة ٣٢٧. ١٦) أحمد احلضرى.. ا

١٧) مجلة "سينى فيلم" ٩ ـ ١٩٥٣. 
رجع السابق ص ٨٨. ١٨) محمد مصطفى عبد النبى. ا

رجع السابق ص١١٦. ١٩) أنس مصطفى كامل.. ا
٢٠) مجلة "الصباح" ١١٢٩ ت: ١٢/ ٥/ ١٩٤٨.

راجع السابقة. صر والشرق األوسط.. ا ٢١) جاك باسكال.. الدليل السينمائى 
رجع السابق. ٢٢) جاك باسكال.. ا



µ∞

رجع السابق. ٢٣) جاك باسكال.. ا
٢٤) مجلة "الصباح" ١١١٥ ت: ٥/ ٢/ ١٩٤٨.
٢٥) مجلة "سينى فيلم" العدد ٦ سبتمبر ١٩٤٨.

رجع السابق صفحة٢٣١. ٢٦) أحمد احلضرى.. ا
٢٧) مجلة "سينى فيلم" ١/ ٢/ ١٩٥٠. 

رجع السابق ١٠/ ٢/ ١٩٥٠. ٢٨) مجلة "سينى فيلم" ا
رجع السابق ١/ ٢/ ١٩٥٠. ٢٩) ا
٣٠) مجلة "سينى فيلم" ١ ـ ١٩٥٤.

رجع السابق. صفحة ١٥٦. ٣١) محمد مصطفى عبد النبى. ا
٣٢) مجلة "احلقيقة" ١ يناير ١٩٤٨.

٣٣)سمير فريد.. حسن إمام عمر "عميد الصحافة الفنية" صندوق التنمية الرقابية صفحة ٢٩.
رجع السابق صفحة ١٧٦. ٣٤) انس مصطفى كامل ا

٣٥) مجلة "فن السينما" العدد ٤ بتاريخ ١٢ نوفمبر ١٩٣٣ ص ٢٧.
رجع السابق صفحة ١٧٦. ٣٦) أنس مصطفى كامل ا

رجع السابق صفحة ١٦٥. ٣٧) ا
ـركـز الـقـومى لـلـسـيـنـمـا ١٩٩٦" بحـث فاضل ٣٨) فـريـدة مرعـى (احملرر): صـحـافـة الـسـيـنـمـا فى مـصر "ا

األسود عن مجلة الكواكب صفحة ٢٠٨.
٣٩) د. رشـاد عبد الـله الشـامى "الشـخصـية اليـهوديـة فى أدب إحسـان عبد الـقدوس" كـتاب الـهالل. العدد

٣٩٦ ابريل ١٩٩٢ صفحة ٩٩.
رجع السابق صفحة ٩٩. ٤٠) د. رشاد عبد الله الشامى. ا

رجع السابق ١٠٥. ٤١) أحمد احلضرى.. ا
صريـة العامة ـصرية من الصـهيونـية" (١٨٩٧ ـ ١٩١٧) الهيـئة ا ٤٢) د. سهام نـصار: "موقف الـصحافة ا

صري ـ صفحة ١٧٩. للكتاب ـ ١٩٩٣ ـ سلسلة تاريخ ا
رجع السابق صفحة ١٧٩.  ٤٣) د. سهام نصارا
رجع السابق صفحة ١٧٩. ٤٤) د.سهام نصارا

رجع السابق صفحة ١٠٥. ٤٥) أحمد احلضرى.. ا
٤٦) مجلة "الستار" العدد ٩ أكتوبر ١٩٥٠.

رجع السابق صفحة ٨٠. ٤٧) انس مصطفى كامل.. ا
رجع السابق صفحات ١٤٧ ١٦٠. ٤٨) أحمد احلضرى.. ا

ـركـز الـقومى ٤٩) فـريـدة مـرعى (إعـداد) كـتـابات "الـسـيـد حـسن جـمـعة" اجلـزء الـثـانى (١٩٣٠ ـ ١٩٣٤) ا
للسينما ١٩٩٨ صفحة ٤٩.

رجع السابق.. صفحة ٢٢٦. ٥٠) ا
٥١) حس عثمان: "حكايات من تاريخ السينما العربية" ١٩٧٧ صفحة ١٤.
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ية" سلسلـة "آفاق السينما" ٢٢ الـهيئة العامة ٥٢) أحمد رأفت بهجت "الـشخصية العربـية فى السينما الـعا
لقصور الثقافة. وزارة الثقافة الطبعة الثانية ٢٠٠٢ صفحة ٢٨.

٥٣) اجلزء اخلاص "بـشارع عماد الـدين" يعتمـد على (أ) كتاب أحـمد احلضرى "تـاريخ السينـما فى مصر"
ـصر والشرق األوسـط جلاك باسكال ١٩٤٦ ـ ١٩٥٤ (جـ) (١٨٩٦ ـ ١٩٣٠) (ب) الدليل السـينمائى 
سـرح إعداد سـمـير عـوض (د٩ بحث "سـيـاحة فـنيـة فى إمـبراطـورية ـعـلومـات الواردة فى قـامـوس ا ا

عماد الدين" فتحى حافظ احلديدى مجلة آريف عدد نوفمبر ٢٠٠٠ (هـ) مصادر أخرى.
رجع السابق صفحة ١٢١. ٥٤) أحمد احلضرى.. ا
رجع السابق صفحة ١٠٧. ٥٥) أحمد احلضرى.. ا

٥٦) مجلة "سينى فيلم" العدد ١ يناير ١٩٥٢.
٥٧) مجلة "سينى فيلم" العدد ٩ أول نوفمبر ١٩٤٨.

ـركـز الـقومى ٥٨) فـريـدة مـرعى (إعـداد) كـتـابات "الـسـيـد حـسن جـمـعة" اجلـزء الـثـالث (١٩٣٥ ـ ١٩٣٦) ا
للسينما ١٩٩٨ صفحة ٦٨.

٥٩) فريدة مرعى (إعداد) كتابات "السيد حسن جمعة".
٦٠) مجـلة "الـفنون". مـنير مـحمد إبـراهيم العـددالسـادس عشر ١٩٨٢ االحتـاد العام لـلنقـابات الفـنية.

صفحة ٤٤.
٦١) مجلة "الصباح" العدد ١٣٧٥ بتاريخ ١٥/ ١٢/ ١٩٥٥.

رجع السابق صفحة ١٥٣. ٦٢) د. على شلش ا
صرية العامة للكتاب ٢٠٠٢ صفحة ٢١٩. ٦٣) د. رفعت السعيد: "التيارات السياسية فى مصر" الهيئة ا

٦٤) مجلة "سينى فيلم" ١/ ١/ ١٩٥٠.
٦٥) مجلة "سينى فيلم" عدد فبراير ١٩٥٢.

٦٦) مجلة "سينى فيلم" بتاريخ ١/ ٣/ ١٩٥٢.

٦٧) مجلة "سينى فيلم" بتاريخ ١/ ١/ ١٩٥٢.
٦٨) مجلة "سينى فيلم" بتاريخ ١٩٥٣.

٦٩) مجلة "سينى فيلم" بتاريخ ١/ ٤/ ١٩٥٣.
٧٠) مجلة "سينى فيلم" بتاريخ ١/ ١٩٥٤.

رجع السابق صفحة ٢٢٥ ـ ٢٣٧.  ٧١) أنس مصطفى كامل. ا
٧٢) مجلة "الفنون" العدد ٢٥ بتاريخ ٣/ ١٠/ ١٩٤٦.

٧٣) مجلة "الفنون" العدد ١٩٤٩.
٧٤) مجلة "الفنون" العدد ٢٥ بتاريخ ٣/ ١٠/ ١٩٤٦.

ـركـز الـقومى ٧٥) فـريـدة مـرعى (إعـداد) كـتـابات "الـسـيـد حـسن جـمـعة" اجلـزء الـثـالث (١٩٣٥ ـ ١٩٣٦) ا
للسينما. وزارة الثقافة ص ٢٣٤.

٧٦) مجلة "النجوم" العدد ٥٩ بتاريخ ٣/ ١١/ ١٩٤٥.
٧٧) مجلة السينما العدد ٥٩ بتاريخ ٤ ابريل ١٩٤٦ ص٥.
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٧٨) مجلة "الصباح" ١١٤٨ تاريخ ٢٣/ ٩/ ١٩٤٨.
٧٩) مجلة "االستوديو" العدد ١٠٧ بتاريخ أغسطس ١٩٤٩.

رجع السابق. ٨٠) مجلة "االستوديو" ا
رجع السابق ١٦٥. ٨١) أنس مصطفى كامل: ا
رجع السابق ١٦٨. ٨٢) أنس مصطفى كامل ا

٨٣) مجلة "احلقيقة" العدد ٣٥ سنة ١٩٤٨.
رجع السابق ١٩٤٦.  ٨٤) مجلة "الفنون" ا

٨٥) مجلة "النجوم" العدد ٥٧ بتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٤٥.
٨٦) جريدة "التسعيرة" سبتمبر ١٩٤٦.
رجع السابق ١٩٤٦. ٨٧) التسعيرة ا

٨٨) مجلة "سيتى فيلم" ١/ ٣/ ١٩٥٥.
٨٩) جـمـال أمـ دراسـة: دار الــعـرض الـسـيـنـمـائى "خـطـة الـتـنـمــيـة ومـسـاهـمـة الـدولـة" اجملـالس الـقـومـيـة

تخصصة جلنة السينما ١٩٨٠. ا
رجع السابق.  ٩٠) ا
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كانت السـينمـا فى مصر طـوال عمرهـا تتكـون من مشروعـات صغيـرة دون أن تتهـيأ لها
سبل االنتـظام فى بنيان فعال يحـميها كصناعة وهى احلال الـتى استمرت سواء عند ظهور
أستوديو مصر أو بعد تكوين القطاع الـعام فى السينما حيث اتخذ لنفسه بنيانا يتماثل إلى
شـروعـات الفـرديـة الصـغيـرة الـتى كانت تـسـود الصـنـاعة قـبل وجوده حـد كـبيـر مع بـنيـان ا

وبعد اختفائه.
كن جتاهله  وال جـدال أن دور األجانب فى شيوع هـذا البنيـان كان دورا أساسيـا وال 
أو إسقاطه من احلسبـان فمع بداية العـروض السينمـائية األولى فى اإلسكـندرية والقاهرة
شروعـات الفردية فى مجال هـيمن على ا واألجانب من شتَّى اجلنسـيات يشكلـون العنصر ا
ـعـدات الـسـيـنـمـائـيـة وتـوزيع األفالم األمـريـكـيـة واألوروبـيـة إنـشـاء دور الـعـرض وتـسـويق ا
ـصـريـة الـتى كـانـوا يـنــظـرون إلـيـهـا كـسـلـعـة الـهـدف ـشـاركـة فى إنــتـاج األفالم ا وأخـيـرا ا
الرئـيـسى منـهـا هو حتـقـيق الربح الـسـريع. فهى تـثـير الـغـرائز الـبدائـيـة وال تسـتـهدف غـاية
غرض هو منهجها من أجل أهداف متباينة ! اجتماعية أو إنسانية. وإذا حاولت فالتصيد ا
تمـصرين أسـتوديوهـات بدائـية هدفـها األسـاسى مزاولة فى هذا اإلطـار امتلك الـيهـود ا
اإلنـتـاج الـسـيـنـمـائى بـواسـطـة أصـحـابـهـا. كـما قـامـت شـركات بـإنـتـاج أفالم دون أن تـمـلك
مـثـل أستـوديـوهات خـاصـة بهـا وكـانت تعـنى أيـضـا بإنـتـاج أصحـابـها من اخملـرجـ أو ا
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مثل:"شركة النسر" إليلى أبتكمان "أفالم راقية" لراقية إبراهيم "أفالم الكواكب" ألصحابها
ليلى وإبراهيم ومنير مراد.

وبسيادة النـظرة الفردية ظهـرت على سطح حركة اإلنـتاج السينـمائى مشروعات أخرى
كـانت تنـشأ عـادة للـقيـام بإنـتاج األفالم ولـكن سرعـان ما تـتوقف بـعد إنـتاج الفـيلم األول أو
الثانى لتنـصرف إلى توزيع األفالم األجنبية أو استغالل دور الـعرض أو مزاولة أنشطة فنية
أخرى مثل الـتسجيالت الصـوتية وعمـليات دبلجـة األفالم األجنبية إلى الـلغة العربـية وأحيانا
صـرية وخالل تاريخ الـسـينـمـا ا مـا تـعاود الـظـهور بـعـد فتـرة لالضـطالع بإنـتـاج فيـلم آخـر 
ظـهـرت تـلك الـنوعـيـة من الـشـركـات من خالل مـسـمـيـات "الـفيـلم الـفـضى" لـصـاحـبـهـا شـوتز
ـان "شارل لـيـفشـيتـز وشـركاه""جـوزى فيـلم" لإلخوة وبوتـشـينى "اوريـنتـال فـيلم" اليـدى كو
صـري موصـيـرى. كمـا شارك بـعض الـيهـود فى إنـتاج أفالم مـتفـرقـة مع بعض الـفـنانـ ا
ـثــال إيـلى درعى الــذى شــارك فـاطــمـة رشــدى فى إنـتــاج بـعض أفالم مـنــهم عـلـى سـبــيل ا
شركتـها "كوكب مصر"(١) أرمان بـوهالوفيـتش الذى شارك أحمـد كامل مرسى وآخرين فى
إنـتاج فيلم "بنت الشـيخ" ١٩٤٣ ومشاركة زكى سيلفـيرا للمصور أحـمد خورشيد فى إنتاج
ـصـري فـيلم "الـسـبع أفـندى" ١٩٥١ كـمـا ال يجب أن نـتـجاهـل تسـتـر اليـهـود وراء بعض ا
والـعـرب من أجل إنتـاج أفالم مـصـريـة منـهـا كـما تـقـول مـجلـة دنـيـا الـفن فى مقـال بـعـنوان
صرية" الـعدد ٣ أكتوبر ١٩٤٧  أفالم لـفريد األطرش وغيره من "الصهيونـية فى السينـما ا
ـمثالت(٢) ولـكن هـذه األفالم ال تسـتـطـيع حتـديدهـا من مـجـرد األقـاويل. وهذا ال ـمـثلـ وا ا

يعنى أن تلك األقاويل ليس لها صدى من احلقيقة.
ورصـد الدور الـيهـودى فى مجـال إنتاج األفالم ال يـعنى جتـاهل دور بعـضهم فى اإلدارة
تمصرون من غير صريون وا تلكها ا الفنية أو اإلدارية للمشروعات السيـنمائية التى كان 
الـيهود فقد شارك لـيتوباروخ فى اإلعداد إلنشـاء أستوديو مصر وشـارك كل من لفتر أمبو
ـتـلـكه ريـا وشـارل لـيـفـشـيـتـز فى إدارة بـعض األقــسـام فى أسـتـوديـو األهـرام الـذى كـان 
اليونانيـان أفاجنلوس أفراموسيس وباريس بلبـنيس " وكان الرمان بوهالوفيتش دوره الفنى

والتسويقى فى شركة "األفالم العربية " لإلخوان اجلابرى. 
إذا تــتـبـعـنـا احلـركـة الـسـيـنـمـائـيـة فى بـدء ظـهـورهـا فى مـصـر وجـدنـا أنه لم تـكن هـنـاك
ا كـانت شبه أستوديوهات تتمشى وحال صناعة السينما عروف وإ عنى ا أستوديوهات با
ـتـهـالـكـة ــوبـيـلـيـات ودور الــعـرض الـسـيـنـمــائى ا حـيـنـذاك فـقـد حتــولت الـفـيالت ومـحالت ا
كن أن يـطـلق عـلـيه جتـاوزا بـاألستـوديـوهـات الـسـينـمـائـيـة وهـناك من واجلـراجـات إلى مـا 
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يرفض اسـتحقـاقهـا لهذا الـوصف بل ويعـتبر كل من كـان يعـمل بهـا مجرد هـواة ويعد رأى
صور الفـرنسى ـ اليهودى سـام بريل ـ الذى جاء إلى مـصر لإلشراف على قـسم التصوير ا
ـصـريـة عام ١٩٢٧ فى أستـوديـو مـصـر ـ معـبـرا إلى حـد كـبـير عن ذلك: "عـرفت الـسـيـنـما ا
ـصـرية األولـى بـواسطـة لـفـيف مـن الهـواة ولـم تصـور هـذه األفالم عـنـدما أنـتـجت األفـالم ا
بطـبيعـة احلال داخل استـوديوهـات لسبب بـسيط هـو أنه لم يكن هنـاك يومـئذ أستـوديوهات.
صـرى األفالم األربعة بـالترحاب بـالرغم من عدم تـوافر النـاحية الـفنية أو اسـتقبل الـشعب ا
االستعداد اآللى فيها وكذلك قواعد اإلخراج الصميمة وحتى عام ١٩٣٠ أنتجت ثالثة أفالم
أخرى عدمت القيـمة الفنية ولـكن نظرا ألنها كـانت أفالما لهواة ناشـئ لم يتزودوا بدراسة
نـطـقـية وهى أنه كافـيـة فـقد كـانت ال بـأس بـهـا نسـبـيا(٣) ويصـل سام بـريل إلى الـنـتيـجـة ا
بـإنشـاء أستـوديو مصـر عام ١٩٣٦ بـدأت السـينمـا تأخـذ أهميـتهـا كصـناعة مـهمـة وأنتجت

أفالما عرضت فى جميع اإلقطار الشرقية اجملاورة(٤).
* أستوديو " توجو مزراحى "* أستوديو " توجو مزراحى "

ـصريـة هو "تـوجـو مزراحى" من مـواليـد بولـكلى ـبعـوث اليـهودى الـرئيـسى لـلسـينـما ا ا
ـصرية وينـتمى إلى عائـلة من العائالت الـيهودية باإلسـكندريـة ١٩٠١ كان يحمل اجلـنسية ا
ـصـرى خالل ذات األصـول اإليـطـالـيـة والـتى اسـتـطاعـت أن تـتحـكـم فى تـوجـيه االقـتـصاد ا
ـدارس الـفرنـسـية حـتى حـصل على الـنصف األول مـن القـرن الـعشـرين. تـلقى تـعـليـمه فى ا
دبلـوم الـتجـارة من الـلـيسـيه فـرنـسيه بـاإلسـكـندريـة وبـدأ حيـاته الـعـملـيـة مـوظفـا فى شـركة
مخازن االسـتيداع الـعمومـية باإلسـكندريـة التى كان والـده مديرا عـاما لهـا ثم انتقل لـلعمل

فى شركة كبرى لتصدير األقطان ومنها مارس العمل حلسابه اخلاص فى البورصة(٥). 
يقال إنه كان مـفتونا بالـسينما وبعـد زيارته الستوديوهـات "جو مون" الفرنـسية استطاع
أن يــقف عـلـى أسـرار الـعــمل الـســيـنــمـائى وقــام بـشــراء آلـة تــصـويــر سـيـنــمـائى ٣٥ مــلـلى
واستـخدمـها فـى تصـوير بـعض األفالم القـصـيرة عن مـعالم بـاريس ورومـا والبـندقـية وبـعد
فـتـرة غـيـاب يـحـددهـا حـلـمى رفـله الـذى عـمل مـسـاعـدا لـه بـأربـعـة أشـهر(٦) عـاد بـعـدهـا إلى
اإلسكندريـة ليبدأ نشـاطه السينـمائى فى عام ١٩٢٨ بإنشـاء أستوديو توجـو ببا كوس برمل
وكان عـبارة عن دار سـينمـا باكوس الـتى حولت صـالتهـا إلى أستوديـو وجهزت اإلسكنـدرية
مـكنة فى ذلك الوقت وكـان هو اآلخر يـعمد إلى تصـوير العـديد من مناظـر فيلمه ـعدات ا با
كـنة من ـناطق اخلـلويـة مسـتعيـنا فـى ذلك بضـوء الشمـس وأقل إمكـانات  فى الـشوارع وا

. ١٩٣٠" اإلضاءة وكان فيلمه الروائى األول بعنوان "الهاوية" أو "الكوكاي
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نـدوبان" وصادف كل وما لبـث توجو أن قدم فـيلمـا آخر هو"٥٠٠١" ثم "أوالد مـصر" و"ا
منـهـا استـحـسـانا من اجلـمـهور واسـتـمرت مـسـيـرته حتى ضـرب الـرقم الـقيـاسى فى كـثرة
اإلنــتـاج وفى عـام ١٩٣٨ يــؤجـر أسـتـوديــو وهـبى الـذى أشــرف عـلى إنـشــائه يـوسف وهـبى
وشـقـيــقه إسـمـاعـيل وكــان يـقع فى شـارع عــبـاس بـاجلـيــزة ومـسـاحـته ١٣٥٠ مــتـرا مـربـعـا
ـونـتـاج وبه عـشر ومـسـاحـة الـبالتـوه ٢٨ * ٣٢ متـر مـلـحق به مـعـمل لـلـطـبع والتـحـمـيض وا
حجـرات لإلدارة والفنان وقد أنشأ تـوجو أمام هذا األستوديو أسـتوديو آخر صغيرا. جعل

عمل وفى الدور الثانى بالتوه تصوير(٧). مثل وا من الدور األولفيه غرف ا
ـصرية التى ظهرت عـلى الشاشة من عام ١٩٢٧ وحتى وإذا استـعرضنا جميع األفالم ا
ــارسـة نــشـاطه الــسـيـنــمـائى ســواء فى مـجـال عــام ١٩٤٦ وهـو عـام تــوقف مـزراحى عن 
اإلخـراج أو اإلنـتـاج.. وجدنـا أن نـصـيبه مـنـهـا ضعف نـصـيب أى سـينـمـائى آخـر كمـا أنـها
ـصرى وجـميـعهـا من إنتـاج شركته "األفالم تمـثل ٧٫٣% من مجـموع اإلنـتاج الـسيـنمائى ا

صرية". ا
" ــصـريـة الـتـى أنـتـجـهــا مـزراحى حــسب تـرتـيب ظــهـورهـا: "الــكـوكـايـ كـانت األفالم ا
ندوبـان" "الدكتـور فرحـات" "البحـار" "١٠٠ ألف جنيه" "خـفير "٥٠٠١" "أوالد مصـر" "ا
الـدرك" "الـعـز بـهـدلـة" "السـاعـة سـبـعـة" "أنـا طـبعـى كده" "الـريـاضى" "الـتـلـغـراف" "لـيله
طـرة" "عثمـان وعلى" "سـلفـنى ٣جنيه" "الـباشـمقـاول" "قلب امرأة" "الـفرسـان الثالثة"
ـدارس" "لـيـلى" "عـلى بـابـا واألربـعـ "لـيـلى بـنت الـريـف" "ألف لـيـلـة ولـيـلـة" "لـيـلى بــنت ا
ـسـتــقـيم" "حتـيـا الـسـتـات" "لـيـلـى فى الـظالم" "نـور الـدين والـبـحـارة حـرامى" "الـطـريق ا
" "سالمـة" "الفـنان ظـاهر " "ا الثالثـة" "كدب فى كـدب" "ابن احلداد" "شـارع محـمد عـلى

العظيم" "يد الله" "ملكة جمال" "اكسبريس احلب".
ولقد رصدنـا مالمح معظم هذه األفالم فى فصول تاليـة وليس هناك مجال للشك فى أن
معـظمها حقق جناحا جمـاهيريا ـ رغم التدنى الواضح فى مسـتوى بعضها ـ من خالل أكثر
يـلودراما االجتمـاعية" و"الكوميـديا الهزلية" األشكال الدرامـية شعبية "األفالم الـغنائية" و"ا
لقد أدخل مزراحى من خالل تلك األشكال التـجارة على السينما فى مصر وساندته فى ذلك
شركـة جوزى فـيـلم التى أسـسـها جـوز يف موصـيـرى وكانت هـذه الشـركـة تديـر العـديد من

دور العرض فى احملافظات الكبرى وحتتكر استيراد األفالم اخلام وبيعها(٨).
ويـكاد يـجمع مـعظم نـقاد مـرحلتـه على أن تـوجو مـزراحى "التـاجر" يتـفوق عـلى مزراحى
"الفنان" وهناك الكثير من النقاد اجلادين كانوا حاسم فى توضيح رؤيتهم جتاهه: الكاتب
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على بـليغ يـصفه فى مـجلـة السـينـما بـأنه " مخرج مـجتـهد ولـكن الروح الـتجـارية مـتغـلبة فى
داخلـة عـلى الروح الـفنـيـة فهـو تـاجر أكـثر مـنه فـنانـا لـذلك جند االقـتـصاد بل الـتـقتـير أهم
أساس فى إخـراج أفالمه كـمـا جند روح الـتـاجـر متـجـليـة بـ ثنـايـا تـلك األفالم بدال من أن
جند روح الـفنـان تـلمع خاللـهـا وأهم عنـاصر جنـاحه تـصرخ بـأعلى صـوتـها أن تـوجو تـاجر
ـسرحـيات واألفالم األوروبـية الـناجـحة فـيمـصرها بـواسطـة أعوانه ويـعلن فهـو يعـتمـد على ا
تـمصرة لـيجلب الـنظارة إلى تلك األفالم عنها بـواسطة أسـمائهـا الالفتة بـجانب أسمائـها ا
كما أنه يـعمد إلى الشـخصيات احملبـوبة من اجلمهـور فيستخـدمها فى األفالم كمـا تستخدم
تاجر تاجر الكبـرى فى أوروبا وأمريكا النماذج البشرية اجلـميلة فى عرض منتجات تلك ا ا

وهو ال يعتمد على الفكرة والعلى الروح الفنية"(٩).
صرية البحث عن وسائل لـلنهوض بالفيلم ية الـثانية حاولت احلكومـة ا أثـناء احلرب العا
صـرى وهو فـى ذروة انحـداره التـجـارى فاقـترح وزيـر الشـئـون اإلجتـماعـيـة على أعـضاء ا
صري التى تعد الـنواة األولى إلنشاء غرفة صنـاعة السينماعام ١٩٤٣ جلـنة السينمائـي ا

صرى فماذا كانت النتيجة?  تقد " جائزة " سنوية كمساهمة فى رفع مستوى الفيلم ا
يقـول محـضـر اجللـسة الـثانـية لـتلك الـلجـنـة : " حتادثت الـلجـنة فى مـوضوع " اجلـائزة "
التى ذكرها وزير الشـئون االجتماعية فى اجتماع السينـمائي به وبعد مناقشات عديدة ب

رفض بات من األستـاذ " مزراحى " واألستاذ " إلـياس إليـا " وقبول من األسـتاذ " نحاس "
عـرض األستاذ محمد كـر رأيه اخلاص مستطلـعا رأى اللجنة فـيه وهو أن يعطى كل فيلم
ـا تكون يدالـية إ يـدالية لـلفـيلم غيـر اجليـد وأن ا نـاجح ميـدالية ذهـبيـة وأن ال تعطى تـلك ا
للفيـلم ذاته دون ذكر أسم خاص أو مـجهودفردى ولـكن طلب األستاذ " تـوجو " واألستاذ "

إلياس " تأجيل البت فى األمر للدراسة. (١٠)
ـزراحى وأمـثـاله لم يكن ـصـرى بـالنـسـبة  مـوقف عـابر ولـكن له دالالته فـتـقدم الـفـيلم ا
صرية ـنافسة احلميدة ب العنـاصر اجلادة فى السينما ا وأشعال نار ا يشكل هـما حقيقيا
كن أن يفتح حتى ولو على جائـزة معنوية ليس لـها قيمة ماديـة تذكر يعد أمـرا له عواقبه و
صـرى خاصة مع غياب حركـة نقدية مؤثرة ومنطلقا من قربه بـاب التقو احلقيـقى للفيلم ا
مـن "توجـو مـزراحى" وعـمـله لفـتـرة كـمـساعـد له يـحـدد اخملـرج والكـاتب أحـمـد كـامل مرسى
ـيـزات ونــقـائص تــوجـو مـزراحى فى نــقـاط شـديــدة الـوعى بـطــبـيـعــة وإمـكـانـات صــفـات و
يل بطـبعه إلى الكوميديا ولذا كان فهـو يعد بالنسبة له من أكـثر اخملرج إنتاجا و الرجل

تميزة ال يعادله توفيق أى مخرج سواه(١١). فاجآت ا ضحكة وا واقف ا توفيقه فى ا
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ولـكن عندما يتـوقف أحمد كامل مرسى أمام عـيوب مزراحى ليرصـدها نراه يحددها فى
اآلتى(١٢):

١) يعتمد فى كثير من األحيان على نفسه فى وضع القصة واحلوار. 
صور بـالعجـلة فى كثـير من األحيان فال ٢) نشـاطه الزائد عن احلـد. حتى انه ليـطالب ا

يعطيه الوقت الكافى إلظهار مواهبه.
٣) تكراره للمواقف التى فازت بنجاح فى فيلم من األفالم أكثر من مرة.

٤) يطبق احلـركة والسرعة فى الدراما كما يـطبقها فى الكوميديـا.. بينما الدراما تتطلب
كثيرا من العمق والهدوء فى احلركة واالنتقال.

٥) تـتـشـابه لـديـه زوايـا الـلـقـطـات فى األفالم اخملـتـلـفـة فــهـو يـحـددهـا ويـعـرضـهـا بـيـنـمـا
. السينمائى فى حاجة إلى االبتكار والتجديد الدائم

زاج التى تشكل ضررا عليه وعلى الفنان الذين يعملون معه. ٦) عصبية ا
ؤدية إلى مقابلته واخلروج من لديه !! نافذ ا ٧) كثرة األبواب وا

ـقربـ لتـوجو مزراحى من ـتاز بـعمق ال يـتوافر فى غـيره من ا إن أحمد كـامل مرسى 
غير اليهود من أمثال يوسف وهبى وحلمى رفله وعبده نصر وغيرهم. فهو ال يناصب الرجل
لك القدرة من خالل معايشته العملية والشخصية له أن يعكس إلى حد كبير العداء ولكنه 
ا جند أحمـد كامل مرسى بعد التـركيبة الـسلوكيـة لتوجو سواء أمـام الكاميـرا أو خلفهـا ر
ـيـزات سـنـوات طــويـلـة من رحـيل مـزراحـى عن مـصـر وهـو يـحـاول أن تــتـضـمن آراؤه كل 
ـعـلنـة أثـناء تـواجـد مزراحى الـرجل ومـحـاسنه( ١٣) ولـكن مع ذلك سـتـبقى آلرائه الـسـابـقة وا

على أرض مصر قوة احلجة الصحيحة التى تساندها أفالم مزراحى نفسه.
* أفالم مصرية يونانية !* أفالم مصرية يونانية !

ـصرية التى أنتـجها مزراحى.. سـنجده ينـتج ويخرج أربعة أفالم باإلضافة إلى األفالم ا
يونـانـيـة هى: "دكـتور أبـامـيـنونـدس" ١٩٣٧ وهـو حتـويل لفـيـلم "دكـتـور فرحـات" الـذى أنـتجه
وأخـرجه عـام ١٩٣٥ "الالجـئــة" عـام ١٩٣٨ عن سـيـنـاريــو يـونـانى "الـقــبـطـان عـقـرب" عـام
١٩٤٣ وهو حتويل لفـيلم "البحار" الذى أنتجه وأخرجه عـام ١٩٣٥ وقد اضطلع ببطولة تلك
سـرحيـة اليـونانـية التى كـانت تقـوم بجـوالت دورية فى مـصر لـتقد األفالم أعـضاء الـفرق ا

عروضها للجالية اليونانية ومنها " فرقة الشقيقات كالتوس" وفرقة "صوفيا فيمنو"( ١٤)
صـري والـيونـاني من الصـعب علـينا أن نـتبـ أوجه الشـبه ب مـوقف مزراحى من ا

هل كـان يـسـعى بـاألفالم األربـعـة إلى تـوسـيع رقـعـة جتـارته جتـاه جـمـهـور ضـخم سـواء فى
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مصـر أو اليـونان ? أم توسـيع رقعـة مواقـفه من جاليـة كبـيرة كانـت على منـافسـة شديدة مع
اليهود(١٥).

ـصـرى مـثل عـائالت ـؤثـر فى االقـتـصــاد ا وكـان لــهـا هى األخـرى عـائالت لـهــا دورهـا ا
بينا كى افيرينو ?.. إلخ. كوتسيكا سينادينو ديالفرى

صريـة مؤشرا على طبيعة موقف مزراحى من الشخصية ا تقدم لنا أفالم مزراحى ا ر
طعم اليونانى فى فيلم "الرياضى" ١٩٣٧ كن أن ننسى شخصية صاحب ا اليونانية.. فال 
شاعـر الهوجـاء والقدرة بـحيث يفرض وقد أحـاطه مزراحى بكل مـظاهر الـعنف والقـسوة وا
ـغـزى فى تـقـد عـدة ـكن جتـاهل ا ـلىء بـالـصـراصـيـر وهل  عـلى زبـائـنه بـالـقـوة طـعـامه ا
المح فى فـيلم واحـد هـو "البـاشمـقـاول " ١٩٤٠ ومنـها الـعامل شـخصـيات يـونـانيـة سلـبيـة ا

البليد وصاحب الفندق الطماع وغيرهما ?
* أفالم صهيونية!* أفالم صهيونية!

فى عـام ١٩٤٦ قــام تـوجـو مــزراحى بـاالتــفـاق مع يــهـود أمـريــكـان بــعـمل دوبالج ألفالم
تـحدة مـنهـا فيـلم "بيت أبى" و"أرض األمـل" اللذان دعـائيـة صهـيونيـة أنتـجت فى الـواليات ا

عرضا حلياة يهود فلسط ونشاطهم فى أرض أجدادهم (١٦).
راسل الـصحفى مـائير لـيفن مع مخـرجه هربرت كالين والفـيلم األول "بيت أبى" أنـتجه ا
عـام ١٩٤٦ ويـحـيط كـتـاب  Screening the Holocaust تـألـيف  ILAN AVISAR مـائـيـر لـيـفن
ـيـة الثـانـية بـ مـعسـكـرات االعتـقال بهـالـة من التـمـجيـد بـاعتـبـار أنه تنـقل بـعد احلـرب الـعا
الـنـازية لـيـعايش جتـارب مريـرة وقـاسيـة دفـعته العـتـناق الـصهـيـونيـة والـذهاب إلى إسـرائيل
لينتج فيلمه الذى يدور حول دافـيد هال بعد أن أنقذ من أحد معسكرات اإلبادة النازية فى
ستعـمرة التى يعـيش فيها لـيبحث عن والده انيـا وهاجر إلى إسرائـيل ولكنه يهـرب من ا أ
وفى هذه الرحلة يكتشـف أرض إسرائيل أما فيلم "األرض" فهو من إخراج هيرمل الرسكى
عـن قصـة د. زجفـريد مـهمـان ويتـناول قـصـة شاب جنـا من معـسكـرات اإلبادة الـنازيـة ويقع

أسير ذكرياته ويواجه صعوبة فى التكيف بعد عودته إلى أرض الوطن( ١٧).
يــبـدو لــنــا أن تـوقــيت هــذا اإلنـتــاج الــصـهــيــونى الــذى  دبـلــجــتـة بــالــعـبــريــة فى أحـد
قال الـذى نشـرته مجـلة الـفنـون فى عددهـا الثـالث عام ـصريـة يلـتقى مـع ا االسـتوديـوهات ا
١٩٤٦ حتت عنوان "نـحن هنـا" أفالم صهـيونـية فى أستـوديو مـصرى"وفـيه يقـول كاتبه: "فى
وظف والعمال اخلطرين. تدور فى معامل أستوديو كبير وليال فى الظالم وبعد انصراف ا
هـذا األسـتـوديو وفـى غـرف مونـتـاجه جـهـود خلـدمـة أفالم صـهـيـونـيـة لـلـدعـايـة لـلـصـهـيـونـية
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ة ضـد الـدين والعـروبـة وضد فـلـسطـ األخت احلـبيـبة وحلـسـاب الصـهيـونـي ـ هـذه اجلـر
يقـوم بهـا مواطـنون مـصريون لألسف ـ بـل مع اخلجل الـشديد لـقاء الـدرهم وللـفخـر نسجل
ـة وتـنـكـرهم لـها تـعفـف بعض أبـنـاء هـذا األسـتـوديو الـكـرمـاء عن االشـتـراك فى هـذه اجلر
قال بلفت نظر السينمائي رتباتهم الصغيرة التى هم محـتاجون إليها "وينتهى ا مضح 

نكر". ة مطالبا نقابة السينمائي بإيقاف هذا ا فى مصر إلى هذه اجلر
ـقصـود.. فـهو من أصـغـر استـوديـوهات وبـطـبيـعـة احلال لم يـكن أسـتوديـو "تـوجو" هـو ا
مـصر وإمـكانـاته ال تسـمح بالـقيـام بعـملـيات الدوبـالج لألفالم األجنـبيـة والتى كـانت حكرا ـ

حينئذ ـ على ثالثة أستوديوهات كبيرة هى: أستوديو مصر األهرام نحاس.
فاجئ قـصود بالتهـديد فان تلك الـعمليـة أعقبهـا التوقف ا وعمـوما أيا كان األسـتوديو ا
لـتوجـو مـزراحى عن مـزاولـة كافـة أنـشطـته الـسـينـمـائـية وهـو لم يـتـخط األربعـ إال بـقـليل..
ا الـبعض ادعى أن توقفه ثم رحيـله كان بسبب ما حـدث من إخفاق مادى لفـيلمه "سالمة" 
سـتشفى بـيهمـان لألمراض النفـسية لـيقضى عـدة أشهر خرج بـعدها لـيعتزل أدى إلى نقله 
ارسة العمل السينمائى(١٨) وهو ما يناقضه صديقه ومساعده حلمى رفله عندما يؤكد أن

فيلم "سالمة" استمر عرضه أكثر من ١٦ أسبوعا وحقق إيرادات عالية(١٩).
كما أن الفيلم  إنتاجه ضمن ستة أفالم قدمها مزراحى فى موسم ١٩٤٤ ـ ١٩٤٥ ولم
زراحى فقـد قدم فى مـوسم ٤٥ - ١٩٤٦ فيـلمـ أحدهـما حـقق جناحا يكن الـفيـلم األخيـر 
تلكها مـعقوال وهو "الفنـان العظيم" ليـوسف وهبى ويضاف إلى ذلك أن األصول إلتى كـان 
كن أن تـواجه مسيرته دون أن يهتز أو مزراحى فى مـصر كانت تكفى لتغـطية أى خسائر 

يعلن إفالسه.
الواقـع أن مزراحى كـان قد أ رسـالـته السـيـنمـائـية حلـساب الـصـهيـونـية وانـسحب فى
: أولهـما أن تقـارير وزارة الداخـلية بـدأت تشيـر صراحة بعـد إنتاجه نـاسب لسبـب الوقت ا
فــيــلــمه األخــيــر "إكــســبــريـس احلب" إخــراج حــســ فــوزى ١٩٤٦ إلى دوره فى مــســانــدة
ؤرخـة بتـاريخ ١٩ سبـتـمبـر ١٩٤٦ لتـشيـر دون أى لبس إلى الصـهيـونيـة وتأتـى مذكـرتهـا ا
ـعروف عن منتج الفيلم أنه يـهودى متصل بالصهـونية ويعمل بإيعـاز من الصهيوني ذلك: "ا
لعمـل أفالم دعاية لنشـر أفكار معـينة" ومع ذلك فهـذا السبب لم يكـن كافيا لتـوقفه عن العمل
فغيره من الصهاينة استمروا يعملون فى مصر حتى نهاية اخلمسينيات وفى مقدمتهم عائلة
مـوصـيـرى الـتى كـانت تـسـانـده من خالل شـركـة "جـوزى فـيـلم"(٢٠) ومن هـنـا يـأتى الـسـبب
الثـانى ليـرجح كفـة االنسـحاب ويـرتكـز على أنه كـان يتـوقع احملنـة التى مـنيت بـها الـسيـنما
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ـية الثـانية وما زال مـعاصروه يتـذكرون ما قـاله يوم أن أعلن هذا صـرية بعـد احلرب العا ا
االنسحاب (األستوديو ١٤/ ١٢/ ١٩٤٩).

صرى من محن. وما "سأكون مـتفرجا من اليـوم سأراقب من بعيـد ما سيعـانيه الفيـلم ا
نتج أن يحتمل ستكابده شـركات اإلنتاج من أزمات وصعوبات. وقد يستـطيع غيرى من ا
نتج الذى يـزج بنفسه ليقف قبلـة لكنى أنا شخصـيا لن أحتملها بل أعـتقد أن ا الظروف ا
ا يـغامـر بإنتـاجه ويغـامر بأمـواله ومن العـبث أن يكابـر اإلنسان فى إ أمام هـذه العاصـفة

مثل هذه الظروف. ومن أراد أن يكابر فعليه أن يتحمل وحده وزر تفكيره وتبعة اندفاعه".
ورغم أن هـذه الكلمات لم تـنشر إال بعد عـودة مزراحى من إيطاليـا فى نهاية ١٩٤٩ فان
احلـقائق تؤكد أن مزراحى لم يتـرك مصر إال بعد قيـام إسرائيل بشهور طـويلة وحتديدا بعد
شهـر مارس ١٩٤٩ وأنه لم يتـعرض ألى اضطـهاد حتى لـو كانت هنـاك أسباب تـدفع الدولة

إلى اضطهاده.
ـنتج واخملرج ١) فى ٢٣ مارس ١٩٤٨ نـشرت مجـلة دنيـا الفن فى عددهـا ٧٥ " يعالج ا
ستشـفى األمراض الصدرية فى حلـوان" وهو خبر يؤكد بان عـروف توجو مزراحى اآلن  ا
مــزراحى كـانـت وسـيـلــته لـلــتـمــويه عـلـى أنـشـطــته هـو اإلعـالن عن مـرضه ســواء نـفــسـيـا أو

جسمانيا. 
٢) فى ١٩٤٨ نشرت الصباح "توجو مزراحى" يقوم بتصفية شركته السينمائية.

٣) فى ٢٠ يـنـاير ١٩٤٩ نـشـرت الـصـبـاح: "مـزراحى يخـرج أفالم حلـسـاب نـحـاس فـيلم
عـلى أن يـتـقـاضى ثالثـة آالف جـنـيه عن كل فـيـلم وتـكـون له نـسـبـة مـن األربـاح وقـد اشـترط

توجو أن يضع ميزانية الفيلم ويشرف على تنفيذها".
٤) فى ١٧ مــارس ١٩٤٩ نـشــرت الـصــبـاح: "أنــور وجـدى يــتـفــاوض مع مــزراحى لـكى

وسم اجلديد". يخرج له فيلم فى ا
٥) فى ١٤ ديــســمــبــر ١٩٤٩ نــشـــرت مــجــلــة األســتــوديــو حـــوارا مــطــوال مع مــزراحى
(٣صفحات) اسـتهلته بقـولها: اليوم وقـد عاد األستاذ توجـو من إيطاليا وراح يـتأهب للعودة

صرى وقد سرى إليه التفاؤل واألمل. يدان. عاد للسينما والفيلم ا إلى ا
ـصـرى وأهـمـيـة أن يـكـون الفـيـلم يـسـتـعـرض مـزراحى فى حـواره رؤيـته جتـاه اإلنـتـاج ا
صرى مصريـا. بالكامل بعـيدا عن أى شراكة مع األوروبيـ ولم يجد "توجـو" سببا يدعو ا
إلى إجـراء أى زيادة فى ميزانيـات األفالم بل وينصح بأن "ال تزيـد ميزانية الـفيلم (الضخم)
عن ١٥ أو ١٦ ألف جنـيه مـهمـا كانت الـظـروف ومهـما كـانت األسـماء وألن الـرجل كان فى
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ـنـطق أو أعـمـاقه قـد قـرر تـرك مـصـر فـقـد ضـمن حـواره أحــداثـا وتـفـاصـيل ال تـتـسق مع ا
الواقع. وتنـأى فى مجموعها عن الصدق واحلـقيقة فهو يدعى أنه كان يـعد فيلما عن "محمد
عـلى الكبيـر" بينمـا كان هناك مـشروع فيـلم عن نفس الشخـصية متـعثرا فى أستـوديو مصر
ـقررة له وهى ٥٠ ألف جنيه ال تكفى. ومع ذلك نراه يقول "لم يتجه ألن اإلعانة (احلكومية) ا
شروع أن أطـلب أية إعانـة من احلكـومة وكنت طـبعا فكرى أبـدا وأنا اسـتعد لـلقيـام بهـذا ا
سـأخضـع لكل الـتعالـيم الـتى تطـلب منى وسـأنفـذها ولم يـكن يضـرنى أن أتقـدم بالـسيـناريو
إلى اجلهات العلـيا للموافقـة أو أن أعرض الفيلم عـليها بعد تـصويره أو أن أمنع عرض هذا
الـفـيـلم عـلى اجلـمـهــور لـو طـلب إلى ذلك" وهى كـلـمـات تـعــكس مـدى مـا بـلـغه من قـدرة عـلى
االدعاء واالسـتخفـاف بالقـار وهو مـا يستـكمـله عند احلـديث عن مشـروع آخر إلنتـاج فيلم
ــنـــتــجــة آســـيــا جتــرى داخل عـن روايــة "الــكــونـت دى مــونت كـــريــســتــو" بـــيــنــمـــا كــانت ا
أخوذ عن نفس الرواية والذى أخرجه هنرى األستوديوهات تـصوير فيلمها "أمير االنتـقام" ا

بركات و عرضه فى أعقاب حوار مزراحى بشهور قليلة!!.
ومع ذلك فـبعد ثالثة شـهور من هذا احلوار نشـرت سينى فيـلم فى أول ابريل ١٩٥٢: "يظهر
أن األستـاذ توجو مـزراحى قد تخـلى نهـائيا عن إنـتاج أفالم مـصرية. وقـد تأكـدنا شخـصيا من
هـذا اخلبـر اسـتـقـينـاه من شـخـصـية مـحـتـرمة جـدا فى الـوسط الـسـينـمـائى حـيـنمـا ذهـبـنا إلى
أسـتوديو اجليزة ويبـدو أن األستاذ توجو مزراحى لم يـعد عنده احلماس والـشجاعة لالستمرار
فى إنـتـاج أفالم جـديـدة من هـذا الـنـوع ومن األسف حـقـا أن نذيـع نبـأ هـذا "االسـتـغـنـاء" ألحد
. ولكن أساط صناعة السينما فى مصر فى الوقت الذى حتتاج فيه السينما إلى رجال عامل

يظهر أن السن والرفاهية لهما حقوق أم أن هناك أسبابا أخرى?!
قرب إلى اليهود فى وعنـدما يتساءل محرر سيـنى فيلم "جاك باسكال" وهـو من أقرب ا
صرية فهذا يعنى أن الرجل كان يعلم الكثير عن مزراحى وأهدافه احلقيقية ومع السينما ا
ذلك يستـمر مزراحى فى التـمويه على أنشـطته لدرجة أن مـجلة آخر سـاعة عادت فى عددها
٨٤٦ / ٢٠ ديسـمبـر ١٩٥٠ تـثيـر نفس الـتـساؤالت الـتى طـرحهـا بسـكال مـن شهـور سابـقة
وحتت عـنـوان "تــوجـو مـزراحى هـل يـعـود إلى الـســيـنـمــا"? وفـيه تـعــلن أن مـزراحى عـاد من

اضية. إيطاليا وأنه ينوى أن يستأنف نشاطه فى اإلنتاج بعد أن اعتزل منذ احلرب ا
ـزراحى قد تـأكد مع بـداية عـام ١٩٥٢ حيـنمـا أعلن وفى اعتـقادى أن اخلـروج احلقـيقى 
عن تسلم شـركة ـ كرامة خيـاط ـ أستوديو تـوجو مزراحى الذى كان مـغلقا مـنذ عدة سنوات

دة بدون عمل (٢١). وظل طوال هذه ا
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لم يكن خـروج مزراحى من مصـر أمرا مبـهما أو غـامضا فـالرجل قام بـرسالته من أجل
ثل وعـيا الـصهـيـونيـة على خـير وجـه. واالنسـحاب بـعد اقـتـطاف الـثمـرة فى فلـسـط كـان 
ا يحـدث وسيحدث حوله حيث إن البقاء فى مصر لم يـعد مأمونا أو مفيدا وقد يكون ذاتيا 
الـرجل قــد ذهب إلى أوروبــا ولـيس إســرائـيل وهــذا لـيـس غـريــبـا فـكـل أفـراد الــرأسـمــالـيـة

اليهودية ذهبوا إلى أوروبا وليس إسرائيل. 
ومع ذلك هناك بـعض أفراد من عائلة مزراحى بدأت تـتسرب من مصر إلى إسرائيل فى
نفس الـعام الذى تـوقف فيه مزراحى عـن إنتاج وإخـراج األفالم فى مصر ـ ونـخص حتديدا
البسـات أنه من عـائلـة مزراحى  فـقـد ولد - كـما يـقول "مـوشيه مـزراحى" الـذى تؤكـد كل ا
ايفـرا كاتس فى موسوعـته الشهيرة(٢٢) - فى مصـر عام ١٩٣١  هاجر إلى فـلسط وهو
فى اخلامـسة عـشره من عـمره (أى عام ١٩٤٦) وهـناك انـضم إلى العـمل فى الـكيبـوتز.. ثم
الـتحق بـاخلدمـة العـسكـرية فى قـوات جـيش الدفـاع خالل ما يـسمى حـرب االستـقالل أعوام
١٩٤٨ ـ ١٩٤٩ وفى عـام ١٩٥٨ ذهـب إلى فـرنــسـا لــيـســتـكــمل مــسـيــرة عـائــلـته فى مــجـال
ا عـمل مـساعـدا ثم مخـرجا فى الـسـينـما اإلسـرائيـليـة والـفرنـسيـة واألمريـكيـة ور السـينـما
نـزل فى شـارع شيـلـوسى" ١٩٧٤ بعض تـعكس شـخـصيـة سـامى التى قـدمـها فـى فيـلـمه "ا
مالمح شخـصيـته احلقيـقيـة فعائـلة سـامى تهاجـر من اإلسكـندرية عـام ١٩٤٦ إلى فلـسط
وكان فـى الرابعة عـشر من عمـره وهناك يشـارك فى األنشطـة الصهيـونية ثم يـترك إسرائيل

ليذهب إلى أوروبا من أجل الدراسة.
صريـة. ومجمل أفالمه تقـدم للناقد لقد أصـبح توجو أشهـر مخرج يهـودى فى السينـما ا
فـرصـة كـبـيـرة تكـشف كـيـفـيـة تـطويـق القـضـايـا الـسـيـاسيـة من خالل أكـثـر أشـكـال الـتـرفيه
صرى ثـقف ا تـاح من تلك األفالم وهـو كثيـر سيـفيـد الفنـان وا جاذبـية. والـسعى لدراسـة ا
وهـما عـلى أعتـاب مراحل جـديـدة هى محـصلـة مسـميـات مثل "الـتـطبـيع و"العـداء للـسامـية".

قراطية فى الشرق األوسط الكبير"!!!  "الد
تمصرين صري وا تمصريناليهود وأستوديوهات ا صري وا اليهود وأستوديوهات ا

تمصرين مـلوكة للمصري وا ال تقل أهمية وجـود الكوادر اليهودية فى األستوديوهات ا
من غيـر اليـهود. عن أهـميـة وجودهم كـأصحـاب أستـوديوهـات ومشاركـ فى جمـيع مراحل
صـرية بل لعل وجـود بعـضهم فى األستـوديوهات غـير اليـهودية العمـليـة اإلنتاجـية لألفالم ا

كان يفوق فى أهميته وجودهم كأصحاب أستوديوهات.
ـشـاركـات الـيــهـوديـة كـان لـهـا دورهـا ولـكـن هـذا ال يـنـبـغى أن يـجــعـلـنـا نـعـتــقـد ان كل ا
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اإليجابى. فتجربة اختيار طلعت حرب ليتو باروخ ليشرف على إنشاء أستوديو مصر شابها
شاكل والـثغرات.. وتبـاينت النتائج الـتى حققهـا أندريه فييـنو بعد ذلك فى نفس الكثـير من ا
األسـتوديو بينـما جنح تاجر وسمسـار األراضى "أفاجنلوس افرامـوسيس" و"باريس بلينس"
ـستشـفى اليونانى (٢٣) عـند تأسـيسهمـا"ألستوديو األهـرام" ثانى أكبر "أشـهر األطباء" فى ا
أسـتوديـو فى مـصـر بـعـد "أسـتوديـو مـصـر" فى أن يـحـدا من الـصراع الـيـهـودى ـ الـيـونانى
ـليـونير إيـلى عدس أحد تـايكونـات استغالل أراضـى البنـاء وتقسـيمهـا فى مجلس باشراك ا
إدارة األستوديو وجعل احملـامى اليهودى لفتـر مبوريا مشرفـا إداريا وقانونيا وأحـيانا فنيا
وزع شارل ليفيشتز فى مجال التوزيع واإلنتاج لألستوديو ومحاولة االستفادة من خـبرات ا

شترك. ا
ـارسهـا األخوان اجلـابرى سواء ـتنـوعة الـتى كان  وفى مـجال األنـشطـة السـينـمائـية ا
صرية واألجـنبية فى ناظـر اخلارجية لـألفالم ا كـمنتجـ أو مشرفـ على عملـيات تصـوير ا

سنجد بوهال أرمانوفيتش يلعب دورا مساندا لتلك األنشطة. منطقة صحراء األهرام
* ليتوباروخ وأستوديو مصر* ليتوباروخ وأستوديو مصر

صـرية سواء من الـناحية الـفنية تـثير قضـية أستـوديو مصر فى تـطوير صـناعة األفالم ا
أو الفكرية أو االقتـصادية.. مجموعة من اإلشكاليات التى ال يوجـد معاجلة متكاملة لها فيما
قدم من بـحوث ودراسات حول دور هذا الـصرح الوطيد الـذى بدأ عمالقا عام ١٩٣٥ ثم بدأ
تشابك فى ـا يعود ذلك إلى واقع العالقات االقتـصادية ا يـتهاوى مع بداية اخلمـسينيات ر
لذلك مصر والذى لم يكن يقيم وزنا أو اعتبارا لـدور الرأسمالية فى مساندة الثقافة والفنون
ـصرى الكبير طـلعت حرب على أن يسـجل تمرده على هذا الواقع كـان حرص االقتصادى ا

وهو يعلن قيام شركته مصر للتمثيل والسينما :
صـنوعة فى "إننا ال نـصنع أشـرطة ـ أفالم ـ لـنتـاجر بهـا جتارة األجـانب فى األشرطـة ا
اخلارج ولهذا فإننـا فى عملنا ال ننظر إلى الربح ولكننـا ال نريد كشركة مساهمة مصرية أن
تعـيش بخسارة ألن الـشركة التى تـؤدى وظيفتـها بخسـارة ال تعيش طويال ال نـقصد الربح
ا يـجـيئـنـا فى حدود مـعتـدلـة للـغـاية ومـهمـا جـاءنا من ربح فى ذاته ولـكن إن جاءنـا ربح فـإ

فالغاية العامة مقدمة على ربح الشركة اخلاص".
كن أن ا  لقد اتـسمت األهداف العملية للـشركة كما أعلنها طلـعت حرب بسيادة كاملة 
نسمـيه بنموذج األهـداف القومـية التى تـسعى إلى صنـاعة أفالم روائيـة وقصيـرة وتسجـيلية
دعـائـية وتـعـليـمـية.. إلخ ولـكن فى مـسيـرة الـتطـبـيق العـمـلى لبـعض هـذه األهداف وضح أن
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طلعت حرب لم يكن يتمتع بحرية كاملة فى اتخاذ القرار إال فى إطار التوازنات أو الضغوط
الـتى حتـتل مركـز الـثـقل فى الـعالقات االقـتـصـادية والـتى دفـعـته نـحو صـيـاغـات مخـتـلـفة أو
ـواجهـة الهـيمـنة ـعلـنة ولم تـشكل فـى جوهـرها نـقطـة وثوب  مـتضـاربة مع أهـدافه الـقومـيةا
صـريـة فى شتى األجنـبـية وعـلى األخص الـيهـوديـة فى تـلك الفـتـرة على صـنـاعة الـسـينـمـا ا

مجاالتها.
صرى إلى درجة فرغم إدراك طلعت حـرب خلطورة الدور الذى يلعبه الـيهود فى االقتصاد ا
تسـجـيـله فى كـتابـه "عالج مصـر االقـتـصادى"( ٢٤) (...واإلسـرائـيـلـيون إذا أرادوا أن يـشـتـغـلوا
ـراباة فأول باب يـطرقونه.. هو بـاب القناصل األجـانب ليحتـموا بحمـايتهم ألنه ال يتـيسر لهم با
دون ذلك أن يقوموا بأعمالهم. إذ إن أكبر عـوامل النجاح لهم.. اعتمادهم على األجانب ليحتموا
من الـعقـاب واعتـمادهـم على هـذه القـوة فى هالك الفالحـ الـضعـفاء.) نـقول رغم إدراك طـلعت
صرى فـإنه لم يجد بدا من التـعامل معهم حيث حرب خملاطر الدور الـيهودى على االقتـصاد ا
ال فى مصر واخلطوط اخلـارجية له لدرجة أنه عندما تأسس بنك كانوا يسيـطرون على أفرع ا
رسـوم السلطانى فى ٣ أبـريل ١٩٢٠ كان يوسف قطاوى ـ عـميد الطائـفة اليهودية فى مصر با
ـجلس اإلدارة فـى العام ؤسـس ومـا لبث أن أدخـل جوزيف شـيكوريـل عضوا  مصـر ـ أحد ا

صرى الوحيد من الوجود اليهودى. التالى.. وهكذا لم ينج البنك ا
كــان طـلـعـت حـرب حـريــصـاً كـل احلـرص عـلـى حتـقــيق الـنــجـاح وسط مــتـاهــات احلـيـاة
االقـتـصـاديـة فـى مـصـر. األمـر الـذى جـعـلـه يـنـهج ـ فـيـمــا يـبـدو ـ أسـلـوبـا بـرجــمـاتـيـا يـعـنى
باستقـصاء جوانب اجملتمع الـذى ينتمى إلـيه من ناحية  وينـظر نظرة واقعـية إلى ما يتصل
ـرحلة بتعـامالته مع العـالم احمليط به من نـاحيـة أخرى. خاصـة وأن التـيار الغـالب فى تلك ا
ـثقف أو اجلماهـير العادية لم يكن يـعادى اليهود ولم يكن يدرك سـواء من السياسي أو ا
ا بعـد حرب عام ١٩٤٨ لـذلك لم يغـلق الطريق خطورة الـصهيـونيـة إال فى األربعيـنيـات ور
ـسرحى والسـينمـائى لشركة أمام التعـامل مع اليهـود وأتاح لهم سـلطات فـنية فى الـشق ا
مصر لـلتمثيل والسينمـا  ومع ذلك سنجد اليهود يسعـون إلى تشجيع إقالته من بنك مصر
وهـو ما حتقق بـالفعل فى سـبتمـبر سنه ١٩٣٩ ومن ثم أحـبطت أهدافه الـقوميـة التى أوقعت
بـنك مـصــر فى فخ الـدين لـدى الــبـنك األهـلى الــذى كـان يـسـيـطــر عـلـيه الـعــائالت الـيـهـوديـة

"سوارس" "هرا رى" "رولو".
قـدمة نـسوقـها ألنهـا اخللـفيـة التى جتـعلـنا نثـير كـثيـراً من التـساؤالت حول دوافع هـذه ا
طلعت حرب وراء اختيار "ليتو باروخ مسعودة" ـ يبدو أنه من عائلة مسعودة وهى من أشهر
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عائالت اليهـود القرائ فى مـصر ـ إلدارة شركة مصـر للتمثـيل والسينمـا فى فترة من أكثر
فتراتـها حساسية وهى فترة إنـشاء أستوديو مصر وحتديـد كوادره الفنية فالرأى أن الرجل
كن أن ينتج فنا سينمـائيا من طراز مختلف على ما لم يكن له عالقـة وثيقة بالسينمـا  وال 

هو سائد فى سوق األفالم حينئذ.
ـوسـيـقى فى مـصر كان بـاروخ مـديـرا لـتوكـيل شـركـة أوديـون لتـسـجـيل األسـطـوانات وا
لحن والعازف طربات وا طرب وا اشتهر بدأبه وبقدرته على إجناح أسطواناته بأشهر ا
ــوسـيــقى فـرج ـؤرخ ا وعــلى تـرويــجــهـا تــوزيـعــهـا عــلى نــطـاق واسع. عالوة ـ كــمـا يــقــول ا
الـعـنـتـرى(٢٥) ـ عـلى أنه كـان قـادرا عـلى الـتـلحـ فى لـون راج مـنه فى الـثالثـيـنـيـات ديـالوج
شـعـبى مشـهـور بـعـبارات: "سـوسـو حـنـتوسـو  يـاحالوتك يـالـطـافتك يـاسـوسـو".. إلخ كـما

أسهم فى ظهور بعض األسطوانات الغنائية اخلليعة مثل:
ـطـلب تــقـول "حـرص مـنـى أوعى تـزغـزغـنـى.. جـسـمى رقـيـق * أسـطــوانـة حملـمـد عــبـد ا

مايستحملش"! 
* أسطوانة لصالح عبد احلى تقول "عاشق وليه تلومونى.. ب النهود واحملونى"!

* أسطـوانة لعبـد اللطيف البـنا "يا حلـيلة يا حلـيلة.. أهو وحـده جانى الليـلة" "على السلم
تعنى". وودعنى. وحلف لى انه 

أمـا عالقـة باروخ بـالسـينـما فـقد بـدأت بفـضيـحة عـندمـا عرض فى ١/ ٣/ ١٩٣٣ فـيلـما
إيـطالـيا بـاعتـبـاره فيـلمـا عربـيا بـعد أن عـمل له دوبالجاً بـاللـغة الـعربـية فى إيـطالـيا حلـساب
شـركــة "أو ديـون" لألســطـوانــات وكـان يـغــلب عـلـى الـصـوت واحلــوار لـهــجـة أهــالى شـمـال
أفريـقيا وبـعد أسـبوع من عرض الـفيـلم أوقفت وزارة الداخـليـة عرضه العـتراض الصـحافة

صرية على بعض مشاهده فحذف بعضها وصرح بعرضه بعد ذلك (٢٦). ا
ولـعل أهم مـا أخـذته الصـحـافـة على اخـتـيـار باروخ  أنه بـاإلضـافـة إلى دوره فى توزيع
فـيـلم "سلـمى" اإليـطـالى.. ترددت األقـاويل حـول تـبرعه ـ أو رشـوته ـ لـشـركة مـصـر لـلتـمـثيل
ديـر رغم أنه لـيس خبـيـرا باقـتصـاديات ـال جـعله يـقفـز إلى كـرسى ا ـبلغ من ا والـسيـنمـا 
كـما أخـذت علـيه الشـروط التى وضـعهـا الختـيار أعـضاء الـسيـنمـا وكيـفيـة إدارة مشـاريعـها

بعثه الشركة إلى أوروبا لدراسة فنون السينما.
تقول مجلة "فن السـينما" فى عددها ١٥ بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٩٣٤ "أرادت الشركة إرسال
بـعثـة ووقع اخـتيـارها عـلى محـمـد عبـد العـظيم وكـان يـعمل فـيهـا من قـبل مصـورا فأرسـلته
انيا وهو اختيار مـوفق فى الواقع ووقع اختيارها أيضا على موريس لتعلم التـصوير فى أ
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كـساب وكـساب هذا لـم يكن يشـاهد روايـة سيـنمائـية إال فـيمـا ندر وكان كـاتبـا فى سيـنما
تريـومف وكانت شركـة مصر لـلتمـثيل والسـينمـا تفاوض صـاحبهـا ـ ألكسـندر إبتـكمان ـ فى
تـولى اإلدارة وفجـأة وجد صـاحب تريـومف أن كساب يـعمل فى الـشركـة وإذ بكـساب هذا

يرشح للسفر فى بعثه لدراسة اإلخراج! 
ووقع اخـتيار الشركـة على أحمد بدرخان. وفى الـعقد الذى وقعه بـدرخان اشترطت عليه
الشركة أن يقـبل العمل بها بعـد عودته من البعثـة خمسة أعوام باألجـر الذى حتدده الشركة
ائـتـ وخـمـس جـنـيـهـا التى ـبـلغ ا ـرة وفى الـعـقـد مادة تـقـول إن ا دون مـعـارضـة منه بـا
ـائة فى سيـصرفـها فى الـبعـثة يـسددهـا إذا طالـبته الـشركـة بتـسديـدها مع ربح تـسعه فى ا

السنة!!
وتـصـر الـشـركـة عـلـى أنـهـا أرسـلت بـعـثـة عــلى نـفـقـتـهـا رغـم هـذا كـله والـفـضل فى هـذه
الـى العـظيم الـذى قدم لـنا فـيلم "سـلمى" الـشـروط الغـريبـة عائـد دون شك إلى ليـتو بـاروخ ا
تهن كـرامتنا ويـشوه سمـعة العرب تـشويها فـظيعـا". وينتهى مـقال اجمللة بـالتساؤل: الذى 
أليس عـجـيـبا أن يـكـون لـيـتو بـاروخ صـاحب فـيلـم "سلـمى" هـو مـدير شـركـة مـصـر للـتـمـثيل
ـصريـ وإلذاعة ـقاومـة الـدعايـة الفـاسـدة فى اخلارج ضـد مصـر وا والـسيـنـما الـتى تعـمل 

صرية فى صورة احلقيقة كما تقول قائمة أغراض الشركة?! أحوالنا وشئوننا ا
: األول أن تـلك اجمللة صدرت كن الثقـة فى محتواه لـسبب ومقـال مجلة "فن الـسينمـا" 
لتكون لـسان حال أول جتمع للـنقاد السيـنمائي فى مـصر والذى كان وراء تكـوينه مجموعة
من الــنـقـاد اجلـادين مـن بـيـنـهم "أحـمــد بـدرخـان" الـذى ظل يــراسل اجملـلـة أثـنــاء بـعـثـته فى
قـال بعض معـلوماته من التـجربة الشـخصية له فى فرنـسا وكان من الـطبيعى أن يـستقى ا
قال ـ دون بعثة أستـوديو مصر. والسـبب الثانى أن التداعـيات التى حدثت بعـد نشر هذا ا
أن ترد عليه شركة مصر للتمـثيل والسينما ـ جتعل من اليق صدق اتهاماته ولعل أهم هذه

التداعيات:
قـال السابق بـأسبوع ١ . إصـرار اجمللة عـلى تكرار اتـهاماتهـا إلى ليتـو باروخ فبـعد ا
تعود اجملـلة لنشر مقال آخر بـلهجة أشد حتت عنوان : "إلى طلـعت باشا حرب إننا نحتج يا
صاحب الـسعـادة.. فهل أعرتـنا أذنـا صاغيـة " (ص ١١ العـدد ١٧ بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٩٣٤)
وجـهة إلى بـاروخ ولكن مع تـفاصـيل أكبـر عن تبرعه أو وفيه تـكرر اجملـلة نفـس االتهامـات ا
رشوته لشـركة مـصر للـتمثـيل والسيـنما: "لـقد زعـموا أنك اختـرته للرئـاسة ألنه قد وضع من
ماله نيف وعشرة آالف جنيه ولكن هل عقمت مصر يا صاحب السعادة فلم يعد بها رجال
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ـد مـصـريـون حلـمـا ودمـا يـتـقـدمـون إلـيـك بـهـذه اآلالف الـعـشـرة? وهل عـجـز الـبـنك عن أن 
سـتطـاع أن تطـرح أسهم الـشركـة بهـذا القـدر الضـئيل بـالنـسبـة ألمواله? وهل لم يـكن من ا

ال كما حدث للبنك نفسه للشركات األخرى? لزيادة رأس ا
٢ . تؤكـد وثائق أستوديو مصـر. أن تعي موريس كسـاب فى الشركة كان حتت مسمى
وأن إرساله لـدراسة اإلخـراج فى فرنـسا كـان أمرا مسـئول عـن التـوزيع واالتفـاقات الـدوليـة
غريبـا ولم يثمر عن أى دور لـعبه فى مجال اإلخـراج السينمـائى بعد عودته مـن البعثة ولن
صـرية بـاستثـناء مـعلـومة تـشير إلى نـعثر عـلى اسمه فى أى مـن القوائم اخلـاصة بـاألفالم ا
بينما اشتراكـه فى قصة وسيناريو فيلـم "محطة األنس" مع مخرج الفيـلم كمال سليم ١٩٤٢
يـرصد الواقع أن أقـصى ما وصل إليه فى شـركة مصر لـلتمـثيل والسـينما هـو تعيـينه مديرا
لـسيـنـمـا أستـوديـو مصـر ثم اسـتـقالـته لـيشـارك فى تـأسـيس كازيـنـو "األوبـرج" بالـقـاهرة ثم

"األوبرج بلو" فى اإلسكندرية !! (٢٧) .
٣ . يبدو أن منـصب مدير أستوديـو مصر كان له أهمـيته بالنسـبة لليهـود. فالصراع ب
ـا تبـعته بـاروخ وألكـسـندر ابـتـكمـان لم يتـوقف بـعد تـعـي مـوريس كسـاب فى الـشركـة وإ
حملة من إبـتكمان الروسى األصل من أجل اإليحاء للـرأى العام بأنه مصرى بعد أن جتنس
ـصريـة ولـكن كل ما جنح فـيه إبـتكـمان هـو تأجـيـر سيـنمـا تـريومف إلى شـركة بـاجلنـسـية ا

مصر للتمثيل لتصبح بعد ذلك سينما أستوديو مصر ١٩٣٨ . 
مهما يكن من أمـر. فقد قام ليـتو باروخ بتحـديد وشراء األرض التى  تشـييد أستوديو
مصر عـليها(٢٨) وأشـرف لفتـرة ما على الـتخطـيط الهنـدسى والفنى لألسـتوديو قـبل أن تنقل
رئاسة شـركة مصر إلى مدير جديـد هو "أحمد سالم" الذى قام بافـتتاح أستوديو مصر عام
١٩٣٥ وأشـرف عــلى إنـتـاج فـيـلم "وداد" ١٩٣٦ الـفـيـلم األول لـألسـتـوديـو.أمـا مـسـيـرة لـيـتـو
باروخ مع اإلنـتـاج السـينـمائى بـعـيدا من أسـتوديـو مصـر.. فقـد أسـتكـملـها من خالل إنـتاج
شركة "أوديون" لفيلم "وراء السـتار" (١٩٣٧) إخراج كمال سليم وهو فيلم غنائى حاول أن
زج ب األوبـريت واالستعراض الغـنائى والقصيدة يـخاطب كافة األذواق اجلمـاهيرية وأن 

واألغنية اخلفيفة مع معاجلة درامية تقليدية ومع ذلك كان مصيره الفشل التجارى.
كـان فـيـلم "وراء الـستـار" هـو الـفـيـلم الـروائى األول واألخـيـر من إنـتـاج لـيـتـو بـاروخ وما

سيبقى منه للتاريخ السينمائى أمران:
١ . أوبريت "بدر الدجى" الذى حلنه د. أحمد صبرى التجريدى واحتل فترة زمنية طويلة
ـتفرج عن الفيلم ومع ذلك يعد داخل تتابع الفـيلم وكان من أقوى العوامل فى انصراف ا
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يـزا وموضوعه فى أبسط مـظاهره يـعكس الظلم فى الـسجون فى ظل قوى سـياسية عمال 
ـوسـيـقـية غـيـر عـادلـة وكـانت كـلـمـاتـه تـسـبح فى اجتـاه مـضـاد لـلـتـيـار سـواء فى الـتـجـارب ا

السينمائية السابقة له أو داخل الفيلم نفسه!
٢ . من الـطـريف أن الـفـيـلم اسـتطـاع فى إحـدى األغـانى االسـتـعـراضـيـة اخلـفـيـفـة التى
نـشـرهـا داخل أحـداثه وهى أغـنـيـة "رقص احلـمام" أن يـسـتـخـدم أسـالـيب الـتوريـة من أجل
دة مغـازلة عـائله قـطاوى بـاشا أول عـائلـة يهوديـة حتتل رئـاسة الـطائـفة الـيهـودية بـالقـاهرة 
أربعـ عامـا وكـان أفرادهـا ينـسبـون إلى قريـة "قطـا" التـى تبـعد من الـقاهـرة شمـاال بنـحو
سـبعه كـيـلو مـتـرات ويـبدو أن احلـمـام القـطـاوى قد اسـتـخـدم اسمه من تـلك الـعـائلـة ! تـقول

األغنية :
من يومى غاوى احلمام والنبى خد عقلى
 وأحب أشوف احلمامة احللوة على البهلى

تفرد جناحها وتدلع وتندهلى
 أدوب انا فى الهزاز واليمنى واتاخد
شى يهز الوسط والناهد والرومى 
 والبوسة م الفم تسمعها قا قاعد

(قطاوى) غتنى حجيبك على احلمام شاهد
 البلدى يوكل على شانه حفوت أهلى 

 إن األغـنيـة بأسـلوب عـصرهـا تصـور العـاشق وقد طـاردته احلمـامة (الـيمـنيـة ـ العـربية)
صرية) واألغنية كما و(الرومية ـ األجنبية) ولكن شهادة (قطاوى) جعلته يفضل (البلدية ـ ا
رحـلة (الـوسط. الناهـد. البـوسة م الفم) نرى تـستخـدم كل توابل األغـانى اخلفـيفة فى تـلك ا
ا تكون فى زمانها شديدة الوقع والتأثير فى ورغم ذلك فهى غنية فى أسلوبها وتركيبها ور

باشرة لدعائم الطائفة اليهودية. مجال الدعاية غير ا
* لفتر مبوريا.. وأستوديو األهرام* لفتر مبوريا.. وأستوديو األهرام

رء فـى العالقـة ب تـاجر أراضى مـثل افرامـوسيس وشـئون صـناعة مـهمـا كان تـفكـير ا
السيـنما.. فان هـذه العالقة تتـفق اتفاقا ال مـراء فيه مع أبجديـات التاجر النـاجح التى تتسم
بالبرجـمانية وتعنى بـاستقصاء جـوانب هذه الصناعة من نـاحية واستخـدم أفضل العناصر
التى ترتبط بهذه الصناعة من ناحية أخرى لذلك جنح افراموسيس فى ظل أقسى الظروف
ية الثـانية بعـد أن صنعت جـميع معداته فى إنشـاء أستوديـو األهرام فى نهايـة احلرب العـا
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الـســيـنـمـائـيــة بـواسـطـة األرمــنى أوهـان هـاجـوب (مـاكــيـنـة صـوت وصــورة ـ ست مـاكـيـنـات
صـالة عرض.. إلخ (٢٩) حتميض.. أربع مـاكيـنات طبع مـنهـا اثنتـان موفـيوال معـدات صوت
روبرت شـارفنـبرج مـهندس ـتاحـة مهـندس الـديكـور وجنـدت أفضل اإلمـكانـيات الـبشـرية ا

الصوت فكتور اردشت ولفتر مبوريا فى مجال اإلدارة والشئون القانونية.
صريـ إلى أنه شخص يستحق احلكم عليه ويشيـرمعاصرو "مبوريا" من السـينمائي ا
قاييس اإلدارية وأنه استمر يعمل فى أستوديو األهرام حتى قيام ثورة يوليو عندما بأعلى ا
احـتل موقـعه شـقيق زوجـة أحـد رجال الـثورة(٣٠) وتـضـيف األخبـار القـلـيلـة الـتى نشـرت عنه
وجوه أخـرى تعـكس مـدى أهمـيتـه على عـدة مسـتـويات فـقد أشـرف علـى جتديـد األستـوديو
عام ١٩٥٠ وتزويده بـأحدث أجهزة التصويـر واإلضاءة من فرنسا وإجنلترا (٣١) كما وضع
السيناريـو لفيلم قصير أنتجه أستوديـو األهرام عام ١٩٥٠ بعنوان"دير جبل سيناء " إخراج
زج بـ ديـانة مـبـوريا جـمـال مـدكـور وتـصـوير ألـدو سـالـفى ويـرويه إبـراهـيم عـمارة (٣٢) وا

وعنوان الفيلم وتوقيت عرضه تضع أمامه أكثر من عالمة استفهام!.
ـوقف هو أن أستوديو األهـرام شهدت بالتوهاته تـصوير معظم األفالم ولـكن ما يحسم ا
" لـعزيزة أمير الـتى ناصرت قضـية فلسـط منذ نهـاية األربعيـنيات ومنـها "فتاة من فـلسط

وإخراج محمود ذو الفقار.
* بوهالوفيتش.. وصحراء عائلة اجلابرى* بوهالوفيتش.. وصحراء عائلة اجلابرى

كـانت قرية "نزلـة السمان" الـواقعة عنـد سفح الهرم بـالنسبـة للبعض مـدينة للـسينما ألن
صرية التى تدور ستوديو مصر يقع على مقربـة منها وألن مناظر بعض األفالم األجنبية وا
ـصـريـة صورت فـيـهـا واسـتعـانت فى جـمـيع لـوازمـها بـزعـيم الـقـرية فى أجـواء الـصحـراء ا
الـشيخ الـسـيد أحـمد اجلـابـرى الذى جـعل من قبـيـلته مـسـتقـرا ألرباب الـفن الـذين يخـرجون

أفالمهم فى قريته(٣٣).
وفى ظل هيـمـنة شـركات الـسـينـما الـيهـوديـة على عـملـيـات اإلشراف عـلى إخراج األفالم
األجنبية فى مـصر. ارتبط الشيخ اجلابرى بعالقات وثيقـة بكل من ألكسندر إبتكمان وشارل
لـيـفشـيـتز.. ولم تـعـد شركـة أوروبـية أو أمـريـكيـة تهـبط أرض مـصر إال واسـتـعانت بـالـشيخ
البس واخلـيام والـعتـاد والرجـال وكبر اجلابـرى وأوالده على ومـحمـود فى إمداد فـيلـمهـا با
ولدا الشيخ على ومحمود فاشتغال كمنتج باشتراكهما فى تأسيس شركة األفالم العربية.
ويبدو أن "األخـوان اجلابرى" كـانت طموحـاتهمـا السيـنمائـية أكبـر كثيـرا من إمكانـاتهما
ـهنيـة ينحـصر فى عمل سواء الـثقافـية أو الفـنية. وكـان تاريخ حيـاة كل منهـما من النـاحية ا
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"الـتـرجمـان" أو "الدوبـليـر" ألدوار الفـرسـان من البـدو والوعى بـبعـض متـطلـبات اإلنـتاج فى
شرف الـفنى والتنفيذى ـناطق الصحراوية ومن هـنا جاء دور "أرمان بوهالوفـيتش" فهو ا ا

ومدير إنتاج أفالم شركتهما.
تـرجع عالقـة بـوهـالـيـفـنش بـالـسيـنـمـا إلى عـام ١٩٢٢ عـنـدمـا أسس أقـدم دار عرض من
ثم اشـتـرك مع الـدرجـة الـثـالـثـة فى الـقـاهـرة وهى "سـيـنـمــا الـسـبـتـيـة" بـحى بـوالق الـشـعـبى
األخـوان اجلـابـرى فى تـأسـيس شـركـة األفالم الـعـربـية(٣٤) وكـان جلـهـوده األثـر الـكـبـير فى
تـمصـر جيـانى فارنـيتـشو اإلدارة الـفـنيـة ألفالم الصـحراء الـتى صورهـا اخملرج اإليـطـالى ا
وفى أفالم أخـرى أنتـجـتهـا الشـركـة وقام بـإخراجـهـا: نيـازى مـصطـفى عبـد الـفتـاح حسن

حلمى رفلة جمال مد كور إبراهيم عمارة وغيرهم.
فى مـنتـصف األربعيـنيات أسس بـوهالـوفيتش مـعمل أفالم الـقاهرة الـذى كان من أحدث
عـامل الـسـينـمـائـية فـى مصـر فى تـلك الـفتـرة وفى أعـقـاب ١٩٤٨ تـردد اسم بوهـالـوفـيتش ا
صرية احملاربة فى فلسط تبـرع من أصحاب دور العرض للترفيه عن الـقوات ا كأحد ا

حـيث أعـلن فـى مـؤتـمـر دعت إلـيه وزارة الـشـئـون االجـتـمـاعـيـة جلـمع الـتـبـرعـات أنه رغم أنه
صاحب سينما صـغيرة فى السبتـية وأن إيرادها ضعيف يتـبرع بخمس جـنيها فقوبل هذا
ا يـصبح لهذا الـشكر مـغزاه عندمـا نعلم أن سـينما مـترو تبرعت بـ التـبرع بالـشكر"(٣٥) ور
ـبلغ ٢٠٠ جنيه وسـينما ٤٠٠ جنيه وسيـنما مـيامى وفيمـنا تبرع صـاحبهـما سولى بيـانكو 
ـبـلغ ٣٠٠ جـنـيه  وجـميـعـهـا دور عـرض امتـلـكـها الـكـورسـال الصـيـفى والـشـتوى ولـوكس 

اليهود وكانت إيراداتها ضخمة وإمكاناتها تفرض على أصحابها التبرع بأكثر من ذلك.
ويسـتـمـر نشـاط بـوهالـوفـيـتش فى إدارة اإلنـتاج لـشـركة األفـالم العـربـية حـتى مـنـتصف
اخلمـسينـيات حـيث نطالع اسـمه مديـرا لإلنتاج لـفيـلم "العمـر واحد" ١٩٥٤ بـطولة إسـماعيل

ياس وإخراج إحسان فرغل.
شركات اإلنتاجشركات اإلنتاج

إذا كـانـت شـركـات الــتـوزيع "جـوزى فــيـلم" "شـارل لــيـفـشــتـز وشـركــاه" و"إبـتـكــمـان" قـد
ـتعـة من خالل أشـهر األفالم األمـريكـيـة واألوروبيـة التى اسـتطـاعت أن تـشيع اإلحـسـاس با
قـدمت للـمتـفرج فـى مصـر فإن هـذا اإلحسـاس اختـفى تمـامـا من األفالم التى سـاهمت فى
ال اليهودى فى بعض شركات اإلنتاج إنتاجها حتت عـباءة التوزيع كما أن مساهمـة رأس ا
وهـبة صـريـة لم تعـطـنا أفالمـا تـبعث عـلى الـرضا فى ظل فـرض عـناصـر يـهوديـة تـفتـقـد ا ا

صرية. والوعى بطبيعة احلياة ا
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لعل أكـبر دليل على ذلك مـا حدث لشركـة "فيلم كـوكب مصر" التى كـونتها فـاطمة رشدى
ليونير الـيهودى إيلى درعى فقد أنتجت الشركة فيلم عام ١٩٢٨ عام ١٩٢٨ بتمويل من ا
هـما "فـاجعة فـوق الهـرم" تأليف وإخـراج إبراهـيم الما وبطـولة بـدر الما ووداد عرفى "حتت
سـماء مصر" تمثيل وإخـراج وداد عرفى وكانت النتيـجة تعرض الفيلم األول لـلهجوم العنيف
من كافة نقاده (٣٦) أما الفيـلم الثانى فقد أحرقته فاطمـة رشدى"خشية أن يكون رأى الناس

فى الفيلم إذا عرض كرأيهم فى "فاجعة فوق الهرم" الذى أخرجه األخوان الما"(٣٧).
أما وداد عرفى الذى كان وراء الفيلم األول كممـثل والفيلم الثانى كممثل ومخرج فتشير
ـالبـسـات أنه ال يـعـدو أن يــكـون رجال مـريـبـا أقــحم نـفـسه فى كـافــة مـجـاالت الـعـمل كـافـة ا
ـوهبة وتصف مجلة روز اليوسف فى السينـمائى دون أن يكون له أى نصيب من العلم أو ا
٢٧ مارس ١٩٢٨ مالبسات اشتراكه فى شركة فاطمة رشدى: "عندما ضاقت به احلياة فى
ـعروف مـصر ولم يـعـد له مصـدر رزق يكـتسب مـنه جلأ إلـى الثـرى اليـهودى تـاجر الـقطن ا
ـول فرقة فاطـمة رشدى وأفالمهـا واعترف له بأنه يـهودى مثله وأنه إيلى درعى الذى كان 
سـاعدة فعـينه إيـلى درعى مديـرا فنيـا لشركـة فاطـمة رشدى الـسيـنمائـية التى يـتلمـس منه ا

كانت حتمل اسم " فيلم كوكب مصر"(٣٨).
* إبتكمان الصغير* إبتكمان الصغير

 عــنـدمـا جـاء إيـلى إبـتـكـمـان (إبـتـكـمـان الـصـغـيـر) إلى مـصـر كـان قـد اسـتـقـر فى أذهـان
ـانيـة وصاحب دار الـعامـلـ فى السـيـنمـا اسم والده "ألـكـسنـدر ابـتكـمـان" كمـوزع لألفالم األ
عرض مـهمة هى "تريـومف " وترامى إلى األسماع أن االبن قد عـاد من باريس بعد أن حصل
على خبرات فى اإلنتاج واإلخراج الـسينمائى من أستوديوهات بيالنكور (٣٩) ومن عام ١٩٣٤
ـية الـثـانيـة ١٩٣٩ أنـتج إبـتكـمـان الصـغـير خـمـسـة أفالم أخرج ثالثه وحتى قـيـام احلرب الـعـا

منها. ويقال إن له فيلما آخر من إخراجه بعنوان "إله الغابة" طبعت له نسخة عبرية( ٤٠).
ـمـثل بـشـارة واكـيم بــدأ إيـلى نـشـاطه فى مـجــال اإلخـراج واإلنـتـاج عـنـدمـا كـون مـع ا
شـركــة أفالم "الــنــسـر" الــتى كــان فـيــلـمــهــا األول بـعــنــوان "ابن الـشــعب" ١٩٣٤ ويــصـور
ـصاعـب التى تـواجه محـامى شـاب من طبـقته الـفـقيـرة فانـصـرف يسـعى إلى الزواج من ا
فتاة أرستقراطية ثرية أحبـته لشخصه ولكن أسرتها ترفض أن تتقبله. قام إيلى بإخراجه
عن قصـة بالـفرنـسية كـتبـها مـوريس قصـيرى وتـرجمـها إلى الـعربـية حـبيب جـاماتى. وقام
بـبطولـتها سراج مـنير وأمـينة شـكيب ـ ألول مرة ـ وبشـارة واكيم وقام بـالغنـاء جميل عزت

وبديعة مصابنى.
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بـعـد "ابن الشـعب" انـفـرد إيلى بـشـركة اإلنـتـاج بـعد أن حـول اسـمـها إلى شـركـة "آمون"
وأنتج من إخـراج إبـراهيم المـا فيـلـما بـعنـوان "معـروف الـبدوى" عن قـصة الـفـيلم األمـريكى
ـنـاظر "ابن الـشـيخ" لـرودلف فالـنـتـيـنـو و تـصويـر مـنـاظـره اخلـارجـيـة عنـد سـفح الـهـرم وا
الداخـلية فى صـالة بعـماد الدين اسـتأجرتـها الشـركة لهـذا الغرض وأطـلقت علـيها أسـتوديو
"ســر الـدكـتـور "آمــون" ثم أخـرج إيـلى مـن إنـتـاجه وتــألـيـفه فــيـلـمى "الــيـد الـسـوداء" ١٩٣٦
إبراهيم " ١٩٣٧ ومن إخـراج أحمد كامل مرسى أنـتج "العودة إلى الريف" ١٩٣٩ عن قصة

بعنوان احلصاد كتبها إبراهيم العقاد أحد العامل فى إحدى الشركات السينمائية.
شـترك لـكل األفالم التى أنـتجـها إيـلى إبتـكمـان مثـلها ورغم أن "األغـنيـة" كانت احملـور ا
فى ذلك مـثل أغلب األفالم الـتى أنتـجهـا اليـهود فـإن إيلى أصـر على أن تـكون مـوضوعـاتها
ـغامرات الـبدوية وأجواء ـيلودرامـا والدراما البـوليسـية االجتـماعية وا متنـوعة فتـنقلت ب ا
الـتشـويق والـفـانتـازيـا ورغم ذلك لم حتـقق أفالمه أى جنـاح ملـمـوس ولـكن يبـقى فـيـلم "سر
الدكـتور إبراهـيم" أكثـرها طمـوحا رغم أنه يـعتمـد على تـيمات من أفالم أجـنبـية شهـيرة مثل

صرى.  "فرانكشتاين" ١٩٣١ من أجل خلق توليفة لها طابعها ا ومياء" ١٩٣٢ "ا
إذا عـدنــا إلى الـكـتـيب الــدعـائى اخلـاص بـفـيـلـم "سـر الـدكـتـور إبـراهــيم" سـنـراه يـشـمل
وضوع الفيلم وأكثـر من ثالث صورة تصور الدكتور إبراهيم داخل معمله مرتديا ملخصا 
مالبـسه البيضاء وعلـى مالمحه ابتسامة غـامضة تختفى وراء شـارب وحلية سوداوين. هناك
البس اإلفرجنية ـاذج متنـوعة من البـشر منـها من يرتـدى ا مـومياوات وأيـقونات فـرعونية. 

وآخرون مدججون بالسالح ويرتدون مالبس األعراب مرضى جثث على األرض إلخ.
يورد ملخص الفيلم عده تساؤالت مثيرة.

استـقال الـدكتور إبـراهيم حـمدى بك من وظيـفته بـالقصـر العـينى وأغلق عـيادته الـعامرة
ـعـدات وإذا به بـالـقـاهـرة. وذهب إلى عـزبـته بـالـفـيـوم.. حـيث أنـشـأ له مـعـمال طـبـيـا كـامل ا
ـعمل لـيال ونهارا وإذا بـرجاله األشـداء األمناء يـأتون إلـيه فى الليل يـسجن نـفسه فى هذا ا

فلماذا ? 
هل يشتغل الدكتور فى العلم احلالل أو فى السر احلرام ? 

رض أو هو ينتهك حرمة األموات ? هل هو يعالج ا
هل هو عبقرى أصيب باجلنون ?

أم عالم عظيم يسعى إلى اكتشافات عـلمية ترفع شأن مصر ب األ وتعيد لها مجدها
القد ?
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ما سر الدكتور إبراهيم ?
هذه هى األسئلة التى تلوكها األلسنة.

وتتساءلها بالذات "عقيلة" ابنة الدكتور ذات اجلمال البارع والصوت احلنون.
ـاذا يـلزم الـدكـتور هل هى ابـنـة مـجرم أثـيم? أو عـبقـرى مـجـنون? أو بـطل من أبـطـال العـلم. 
اذا حول عزبته إلى بيت مسحور بيت أهوال ومفازع كل خطوة منه قد تؤدى إبراهيم الكتمان? 
إلى هاوية? فـمن ساللم تنكمش ومـن أبواب تتالشى ومن حيـطان وسقوف تـهجم عليك لـتسحقك.

وت احملقق. ومن فجوات تفتح فى األرض لتبتلعك. ومن كتل كهربائية تنزل عليك منذرة با
فما سر الدكتور إبراهيم ?

ـثل أسلـوب دعايته ؤكـد أن إيلى إبتـكمـان لو صـنع فيلـمه "سر الـدكتور إبـراهيم"  من ا
ـا حــقق تــفـردا فى ــمــيـزة فى مــجــال الـتــشــويق واإلثــارة ور ــثــيـر ألصــبح من األفالم ا ا
موضـوعه أما إذا كـان األمر مجـرد دعايـة مثـيرة تتـخفى وراء الـعديـد من األفالم األمريـكية
ـهـا فى السـينـما ـانيـة التى جنح الـيـهود فى تـقد واألوروبـية بل وأيـضا أفالم الـتـعبـيريـة األ
ـانــيـة وجنح إبــتـكــمـان األب فى تــوزيع أفالمــهـا فى مــصـر خـالل الـعــشـريــنـيــات وبـدايـة األ

الثالثينيات. فالنتيجة هى مسخ جديد ال قيمة وال بقاء له.
وسم السـينمـائى ١٩٣٩ ـ ١٩٤٠ أنتج إبتـكمان فيـلمه األخيـر "العودة إلى الريف" وفى ا
بـطـولـة مـطـربـة الـعـواطف "مـلك" والـنـجم اجلـديـد "مـحـمـود ذو الـفـقـار" وإخراج أحـمـد كـامل
مـرسى الــذى يـلـفت نـظــرنـا إلى مـيــزانـيـة الـفــيـلم بـقــوله: "من احلـقـائـق واألرقـام الـتى قـد ال
يصدقهـا السينمـائى اليوم أن ميزانـية الفيلم لم تـتجاوز األلف من اجلـنيهات. ألن األسعار
فى تلك الفترة كـانت رخيصة ومتـهاودة هذا من جانب وأن منتج الـفيلم (إبتكـمان الصغير)

نتج األذكياء احلريص من جانب آخر"(٤١). كان من ا
بعد "العودة إلى الـريف". تتوقف مسـيرة إيلى ابتكـمان مع اإلنتاج واإلخراج الـسينمائى
ية الثانية أن حتيل طموحاته إلى حالة من احلذر واخلوف ولكنه فقد استطاعت احلرب العا

ارس مهمة توزيع األفالم األوروبية حتى بعد وفاة والده عام ١٩٥٥ . بقى 
* أفالم راقية * أفالم راقية 

بــعـد أن تـوقف تـوجـو مـزراحى عـن إخـراج وإنـتـاج األفالم لم يـعـد فـى سـاحـة الـسـيـنـمـا
نتجـ اليهود سوى "األخوين المـا".. فى ح أنشأت راقية إبـراهيم شركتها ـصرية من ا ا
:"دنــيــا" ١٩٤٦ و"نــاهـد" ١٩٥٢ "أفـالم راقــيــة" عـام ١٩٤٥ وأنــتــجـت من خاللــهــا فــيــلــمــ

. والفيلمان من إخراج محمد كر
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ـتشـابكة فـى الفيـلمـ كانت الـبطلـة " راقيـة " تعـترضهـا فى حيـاتهـا كثيـر من األحداث ا
ـعقدة (الـتغريـر ـ االنتقام ـ الـشك والغيـرة ـ اخليانـة) وتشعـر باالرتبـاك واالضطراب والغم ا
واألسى أو باحلنـ والرغبة فى حـياة أكثر سـعادة من الواقع الـذى تعيش فيه وال يـتيح لها
الـنظر إلى األشـياء نـظرة رومانـتيـكية مـتفـائلة. فـتنـدفع إما إلى االنتـحار فى الـفيلم األول أو
الـعودة إلى الـزوج الذى كـانت تشك فى سـلـوكه ولكن بـعد أن تـكتـشف أن شقـيقـها كـان هو

السبب فى تعاستها فى الفيلم الثانى.
عـنـدما أسـست راقـيـة شركـتـهـا تعـاقـدت مع أسـتوديـو مـصـر لتـصـويـر فيـلـمـها األول فى
استوديـوهاته بعد أن اخـتار محمـد كر أحمد سـالم ليقوم بـبطولته أمـامها ورغم أن راقية
كان فى جـيبـها ٢٨ ألف جـنيه قـبل تصـوير الـفيـلم: ١٦ ألف جنـيه من التـوزيع اخلارجى من
سوريـا ولبنان وفلسطـ و١٢ ألف جنيه من زوجها مهـندس الصوت مصطفى والى(٤٢) فإن
مشاعرها إزاء عملية اإلنتاج كانت تتميز باخلوف واحلذر وهو ما يعكسه كر فى مذكراته.
ا كانت جتـربتها فى اإلنـتاج جديدة وكـانت جزعة جدا من اإلنـفاق ودائمة الـبكاء على  "
الـنـقـود الـتى حتـسب أنـهــا تـضـيع بـدون فـائـدة كـمـا كـانـت تـعـتـقـد. كـنت أدقق فى كل شىء
يـصـرف حتى أن كـثيـرين كانـوا يظـنون أنى شـريك راقـية فى فـيلم "دنـيا" فـاضطـررت لنـشر

إعالن فى الصحف يؤكد أن أفالم راقية صاحبتها راقية وليس لها شركاء "(٤٣).
كن أن نـستخلـصه من جتربة راقيـة مع اإلنتاج هو أن الـيهود فى تلك الـفترة التى وما 
ـارسـة ـصـريـة.. لم تــواجـهـهم أى مــصـاعب فى  انـسـحب فــيـهـا مـزراحى من الــسـيـنـمــا ا
رحلـة خاصة بعد أن البسـات السياسيـة التى كانت تصـبغ هذه ا نشاطهـم الفنى رغم كل ا
بدأت خـيوط الـتـنظـيم الصـهـيونى فى مـصر تـنـكشف عـلى أثر إلـقـاء القـبض فى عام ١٩٤٥
عـلى رفائيل سارو فسكى الصـهيونى الذى كان أمينا عـاما للمنظمة الـصهيونية اجلديدة فى
مصر وفى نفس الوقت عـضوا باجلماعـة اإلرهابية شتـيرن التى قامت باغـتيال اللورد موين
قيم فى القاهـرة والرافض لتواطؤ بالده مع الـصهيونية عـلى حساب صداقة مالي الـوزير ا

العرب.
لـقد ظـلت حـريـة الـسيـنـمـائـي الـيـهـود مطـلـقـة للـدرجـة الـتى جـعلت بـعـضـهم يـخلق
مـواجـهـات شخـصـيـة مع جـهـات ذات طابـع رسمى مـثل مـا حـدث مع راقـيـة إبـراهيم
أثـنـاء عـرض فـيــلـمـهـا "دنـيــا" فى مـهـرجـان كـان عــام ١٩٤٧ . فـإن مـا حـدث فى هـذه
ـكن أن نـسـتـخـلص مـنه كـثـيـرا من ـصـريـ  ـسـئـولـ ا الـدورة بـ راقـيـة وبـعض ا

الدالالت رغم تباين اآلراء حوله.
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فسنجد مخرج الفيلم محمد كر يقول فى مذكراته : "اشتركت أفالم راقية بفيلمها دنيا
فى مهرجان "كان" بفرنسا.. اشتركت بصفة رسمية وهناك حدثت مشاكل كثيرة فقد حدث
هرجان أن ـهرجان وكان على جلنة ا أن أرسل أستوديو مـصر فيلماً طويالً من إنتاجه فى ا
تعرض فيلما واحدا من االثن فاخـتارت "دنيا" واعترض مندوب أستوديو مصر عبد احلليم
ـصــريـة الـتى تـدخــلت واسـتـجـابت إدارة مــحـمـود عـلى اشــتـراك "دنـيـا" وأبــلغ الـقـنـصــلـيـة ا
اتينه والسـواريه بينما عرض هرجان وعـرض فيلم "دنيا" بـصفة غير رسـمية فى حفلـتى ا ا
ـهـرجـان فـيـلم أسـتـوديـو مـصــر ـ وال اذكـره ـ إال فى حـفـلـة واحـدة فـقـط ـ كـانت راقـيـة فى ا
تـواصل وكـتبت جـريـدة "بارى شخـصـيا واسـتـقبـلت من اجلـمهـور بـعاصـفـة من الـتصـفـيق ا
ثالت أوروبـا ونـشرت صـورتـها سوار" مـقـاال كبـيـرا عن راقيـة إبـراهيـم وأنهـا ال تـقل عن 
مـثلـة الفرنـسيـة الكبـيرة مـيشيل مـرجان تـتقبل تـهنـئتهـا على بـراعتهـا فى التـمثيل وهى مع ا

عبر الصادق وشارك فى حتيتها كثير من الصحف واجملالت الفرنسية "(٤٤). ا
فى مـقـابل رواية مـحـمـد كر سـنـجد روايـة أخـرى هى محـصـلـة ما نـشـر فى الصـحـافة
ـصـرية فى تـلك الـفتـرة والـتى وردت فى مجـلـة "الفـن" ١مارس ٢٠٠٠ حتت عـنـوان "حكـاية ا
راشيل الـشهـيـرة براقـية إبـراهيم" أن مـصـر دعيت لالشـتراك فى مـهـرجان كـان السـينـمائى
ـية الثانية واستطاعت راقية الذى أقيم سنه ١٩٤٧ وكان أول مـهرجان يقام بعد احلرب العا
إبراهيم بـاتصاالتها وتأثيرها على بعـض الشخصيات الكبيرة أن حتمل الـهيئات السينمائية
ـهرجـان وذلك بـعد أن عـرفت أنه  اختـيار على اخـتـيار فـيلـمهـا "دنيـا" لـتمـثيل مـصر فى ا
ا أثـار ضيقها ودفعهـا هذا إلى السعى الدءوب لعرض فيـلم "سيف اجلالد" ليوسف وهبى 
صرى ثل مصر وكان رئيس الوفد ا فيلمها كى تصبح عضوا فى الـوفد السينمائى الذى 

صرية. هو محمود الشريف الذى كان فى ذلك احل وكيال لوزارة الشئون االجتماعية ا
هرجان وبطبيعة احلال فإن رئيس صرى رسـميا من إدارة ا وفى "كان" استقبل الوفد ا
الوفد هـو الذى كان يدعى إلى اجللوس فى الصـفوف األولى خالل حفالت االفتتاح وعروض
هرجان وثارت األفالم وصورته هى التى تظـهر فى النشـرات اليوميـة التى تصدرهـا إدارة ا
راقـية إبراهيم ألن األضواء لم تسـلط عليها فى مهرجـان كان بالقدر الكـافى فاقتحمت يوما
ـثـلـة مـصريـة ال ألـقى االهـتـمام ـهرجـان وقـالت لـلـمشـرفـ ـ كـيف وأنـا أكـبر  مـقـر إدارة ا
ـصـرى الـسـيـنـمـائى هو مـجـرد مـوظف فى احلـكـومـة وأنـا الـرئيس مـنـكم إن رئـيس الـوفد ا
ـصـرى وما مـنع احلكـومـة من تسـمـيتى رئـيسـة لـلوفـد هو أنى احلقـيقى لـلـوفد الـسـينـمائى ا
يهودية وتغيـرت عندئذ لهجة الفرنسي وأيضا تـغيرت معاملتهم لها وصارت هى التى تقدم
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وظفـ الذين شكت إليهم هـرجان. حدث هذا التـغيير ألن ا فى احلفالت كممثـلة مصر فى ا
صـرى الذى سـكت فى باد األمر راقيـة كانـوا من اليـهود وهذا مـا اكتـشفه رئـيس الوفـد ا
هـرجان له واهتمامها فقط براقيـة إبراهيم فإذا به يهدد باالنسحاب من على إهمال إدارة ا

هرجان وأيضا بعدم السماح بعرض فيلم "دنيا". ا
وأدى هذا إلى االشتباك فى معركة كالمـية مع راقية فى صالون الفندق الذى ينزالن فيه
فوض فى فرنسا واستأجرت ولم تنته األزمة بيـنهما إال بعد تدخل حاسم من وزير مـصر ا
هـرجان وعرضت فـيلـمها "دنـيا" ولم يـلق أى استقـبال جـماهيـرى هناك راقيـة صالة خـارج ا
ـصريـة يـشـرح فيـهـا موقف وأرسل قـنـصل مصـر فى فـرنـسا رسـالـة إلى وزارة اخلـارجيـة ا
صريـة فى مهرجـان كان وبدأت الـصحافـة فى مهاجـمة راقية راقية إبـراهيم من السـينمـا ا

حاكمتها بسبب تصرفها. بل وطالب الكثيرون 
ـنـظـورين يـبدو أن روايـة مـحـمـد كـر تداخـلت فـيـهـا الـرغـبة فى ـقـارنة بـ ا من ا
ـفضلة!.. حـيث إن الواقع يؤكد أن األفالم ثلته ا اإلشادة بفيـلم من إخراجه وبطولـة 
هرجان بـفترة طويلة ـهرجانات الدوليـة يتم حتديدها قبل انـعقاد دورة ا الرسمية فى ا
ـنــتج أو ذاك سـواء قـبل أو أثــنـاء انـعـقـاد دورة نــسـبـيـا ولـيـس بـنـاء عـلى رغــبـة هـذا ا
نـظـور اآلخر هـو األكـثـر موضـوعـية وتـوافـقـا مع طبـيـعة ا يـكـون ا هـرجـان لذلـك ر ا

هرجانات الدولية. التعامالت فى ا
 ومـا يـهمـنـا من تـلك احلـادثة لـيس اشـتـراك فـيلـم "دنيـا" أو "سـيف اجلالد" فى مـهـرجان
ا الـتأكـيد عـلى أن حريـة الفـنان اليـهودى كـانت متـاحة لـلدرجـة التى جتـعله يـتطاول كـان إ
صري فى احملـافل الدوليـة. وأن يكون رد الفـعل مجرد حـملة صحـفية يتم ـسئولـ ا على ا
نسيانـها أو جتاهلها بـدليل أن راقية تنـتج فيلمهـا الثانى عام ١٩٥٢ وحتافظ عـلى جنوميتها
فى الـسينما العـربية من خالل بطولة سـبعة أفالم أخرى من بينـها فيلم "زينب" ١٩٥٢ الذى
شـاركت به فى مهـرجان بـرل الـسيـنـمائى. وذلك قـبل أن تقـرر الهـجرة عـام ١٩٥٤ وتتـحول

إلى داعية إلسرائيل فى احملافل الدولية!!
* اإلخوة "مراد " أناشيد فى حب مصر* اإلخوة "مراد " أناشيد فى حب مصر

أدى انـفـصــال لـيـلى مــراد عن زوجـهـا أنــور وجـدى إلى ظــهـور شـركــة "أفالم الـكـواكب"
(١٩٥٢) الـتى امـتــلـكـهـا األخــوة لـيـلى وإبــراهـيم ومـنـيــر مـراد وقـام بـإدارتــهـا األخ األكـبـر
إبـراهـيم الـذى كـان قــد اكـتـسب خـبـرة كــبـيـرة فى اإلنـتـاج والــتـوزيع من واقع جـواره ألنـور

تحدة".  وجدى فى أزهى فترات شركته "األفالم ا
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كـان لـكل فـرد من األخوة "مـراد" هـدف خـاص من أجل تأسـيس شـركـة جديـدة مـستـقـلة
متحـررة من سيطـرة اآلخرين. شـركة تتـيح لألخ األكبر حـرية العـمل كمـنتج مسـتقل وحتقق
لألخ األصغـر منـير حلـمه فى أن يصـبح جنمـا سينـمائـيا يحـقق شهـرة معـشوقه "دانى كاى"
فى مـجـال االستـعـراض والكـومـيديـا. أمـا األخت النـجـمة الالمـعـة فكـانت تـسعى إلـى وسيـلة
تنتج من خاللها فيلما يحدد موقفها السياسى من الصهيونية بعد إشاعة تبرعها إلسرائيل.
ـفـردهـا بل انـقـضت عـلى أفـراد عـائـلـة "مراد" ولـكن اإلشـاعـة فى الـواقع لم تـطل لـيـلى 
بأكـملـها.. ولم يـكن فى استـطاعـة أفرادهـا حتقـيق أهدافـهم سوى بـتسـخيـر الفن لـلسـياسة
لذلك كان صدى الـسياسة واضحـا فى جميع أفالمهم الـتى  إنتاجهـا قبل العدوان الثالثى
عــام ١٩٥٦ وهى "أنــا وحــبــيــبى" ١٩٥٣ إخــراج كــامل الــتـلــمــســانى وبــطــولــة مــنــيــر مـراد
"احلياة احلب" ١٩٥٤ إخراج سيف الـدين شوكت وبطولة لـيلى مراد ويحى شاه وشاديـة

"نهارك سعيد" ١٩٥٥ إخراج فط عبد الوهاب وبطولة منير مراد وسعاد ثروت.
وهبة ولكن لك ا لـقد ظهر منيـر مرادفى فيلم "أنا وحبـيبى" فى دور الشاب منيـر الذى 
ـوهـبـة ال تسـتـطـيع أن تـتـحـول إلى طـاقة إيـجـابـيـة إال عـنـدمـا يتـحـرر اإلنـسـان من عـبـودية ا
احلاجـة وذل لقـمة العـيش وحيـاة القحط الـتى يعـيشهـا مع صديـقه القادم مـن صعيـد مصر
والد الشعبية مغنية حتى تأتيه الفرصة عندما جتتذب مـواهبه التى يعرضها فى سرادقات ا
ـسرح ثم تـمـنـحه قلـبـها ولـكن مـدير مشـهـورة شاديـة فـتمـنـحه الـفرصـة لـلعـمل مـعـها عـلى ا
ــؤامـرات ـســرح عـبــد الـسالم الــنـابــلـسى الــذى كـان يــحـاول االرتــبـاط بــهـا يــحـاصــره بـا ا
ـسرح ـ إلى جندى والدسائس الـتى لم تتوقف إال مع قيـام ثورة يوليـو ويتحول مـنير ـ فوق ا

من حراسها يشارك العمال والفالح فرحتهم وهم ينشدون.
يا مصر قومى وانهضى نورتى أرضك نور جديد

حى شبابك واسعدى اليوم ده نصر اليوم ـ اليوم سعيد
يوم انتصارنا على العدا راح الظالم والنور بدا
حنعيش كرام فى أرضنا ونبنى عز فى أرضنا

يا مصر..يا مصر. قومى وانهضى
بالعمل نعلى جميعا بالعمل
وننجز مادام رايتنا االحتاد
والنظام يحى أمل كل العباد

النظام ويا العمل
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واالحتاد هو شعارنا ورمزنا فى عهد اجلهاد 
يا مصر.. يا مصر.. يا مصر 

ـسرح يـولـد اجلمـيع وراء الـكـواليس من ومع أنـاشيـد اجلـنـود والعـمـال والفالحـ فـوق ا
ـنـيـر ولـكل من حـوله لـيـنـتـهى الـفـيلـم وقد ـسـرح إلى إنـسـان مـحب  جـديـد ويـتـحـول مديـر ا
شهورة وسط فـرح وسعادة وأصداء لكلمات.. يا مصر قومى غنية ا احتضن منير حـبيبته ا

وانهضى نورتى أرضك نور جديد.
لم يـكن مـنـيـر مـراد هـو أول من أنـشـد لالحتـاد والـنـظام والـعـمل.. فـقـد سـبـقـته شـقـيـقته
الكـبرى ليـلى مراد عندمـا أنشدت نـفس الشعار نـشيد باالحتـاد والنظـام والعمل وكانت من
أوائل الـفنانـ الذين سـاندوا الـثورة فى منـاسبـات عديدة كـما جـعلت الـفيلم الـثانى لـشركة
الـكواكب: "احلـيـاة احلب" ١٩٥٤ وسـيلـة من أجل إعالن مـوقـفهـا الـسيـاسى من الـصـهيـونـية
ونشره بـ معـجبيـها بعـد إشاعـة تبرعـها إلسرائـيل التى صـدمت اآلالف من عشاقـها الذين

أنزلوها من نفوسهم وقلوبهم منزلة لم تصل إليها فنانه من قبل.
كانت أحـداث "احلياة احلب" الذى أخرجه سـيف الدين شوكت تدور أثنـاء حرب فلسط
رضـة فى مـستـشفى يـشـرف علـيه الـطبـيب الـكبـير عـام ١٩٤٨ وفيه تـلـعب ليـلى مـراد دور 
وذجية نشيطة كبيرة القلب تبذل جهدها وروحها رضة  ليجى ويالحظ أن ليلى  محمود ا
ـرضى وتـشرف عـلى رعـاية الـنـاقهـ من الضـبـاط العـائـدين من اجلبـهة فى سـبيل رعـاية ا
ومن بيـنهم الضـابط الوسيـم يحيى شـاه ومع قيـام ليـلى بواجبـها اإلنـسانى نحـو الضابط
تـقــوم بـيـنــهـمـا عالقــة حب تـأتى عــلى حـسـاب حب آخــر ولـو أنه من طــرف واحـد وهـو حب

الطبيب الكبير لليلى(٤٥).
يسترد يـحيى شاه صـحته ويسافر من جـديد إلى اجلبهـة وتنتظره لـيلى التى أصبحت
خـطيبته ولكنه يعـود مصابا وفى حاجة عاجلـة إلى عملية جراحيـة ال أحد يستطيع إجراؤها
وت ه فى حب لـيلى أو يـتركه  ـليـجى العـملـية ويـنقـذ غر لـيجى فـهل يجرى ا إال مـحمـود ا

ليفوز هو بحب ليلى!
ليجى فإذا به يجرى قدس على ا ـشاعر اإلنسانية واإلحساس بالـواجب ا ولكن تتغلب ا
ه ومنـافسه وينتهى العملـية وإذا بـيحـيى شاه يعود إلى احلـياة بفضل الله ثـم بفضل غر

. الفيلم بزفاف العاشق الشاب
يـعلق صالح طـنطـاوى العاشق لـفن ليـلى مراد فى كـتابه: "رحـلة حب مع لـيلى مراد" عن
كن دورهـا فى هذا الفيلم بـقوله "كان دورا مسطـحا ال عمق فيه بل إنه كـان يصور فتاة ال 
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أن توجد فى الدنيا فـتاة (غير حقيقية) فأين هى الفتـاة التى تبذل عمرها وجهدها فى سبيل
ـانها بالـواجب وبقضيـة فلسط هـذه فتاه توجـد فى الدعايات الـسياسية رضى جملرد إ ا

ولكنها ال توجد ولم توجد ـ حتى حلظة كتابة هذه السطور ـ فى احلياة الواقعية(٤٦).
والواقع أن صالح طنـطاوى عزل رأيه الذى نتفق معه كـثيرا عن وضع ليلى مراد وأفراد
عائـلتها فى ظل ظروف حتاصرهـا بالشك وتنهض على أساس أن هـناك يهودا مشكوك فى
مثـلة "كامـيلـيا" جنحت بـواسطة وطنـيتهم جنـحوا فى ادعـاء الوطنـية وحب مصـر بدلـيل أن ا
رجـال الــقـصــر وعـدد من الــصـحــفـيــ الـعــامـلــ حتت لــواء بـعض اإلدارات الــيـهــوديـة فى
ـصرية أن تـصور بـاعتبـارها الفـنانة الـوطنيـة التى تـعمل من أجل مصـر والعالم الصـحافة ا
الـعربى. بل وصل األمر إلى قـيامهـا بدور سيـنمائى مشـابه لدور ليـلى مراد فى فـيلم "احلياة
ـستشـفى العـسكرى تـتزوج من مـراسل صحفى أصـيب أثناء رضة فى ا احلب" وهـو دور 
مـرضة "كـاميـليـا" تقف بـجواره فى مـحنته حـرب فلـسطـ بتـشويه مالمـحه ولم يجـد سوى ا
بيـنمـا انفض عنه اجلـميع ولـكن ثمة فـرق جوهـرى ب ليـلى مراد وكـاميلـيا فـاألولى أنتجت
ـالـهـا اخلاص وفى ظـل ظروف مـاديـة غـيـر مـواتيـة وبـرغـبـة حـقيـقـيـة فى الـتـمسك فـيـلمـهـا 
بينما كان فيلم كاميليا من إنتاج شاب يدعى سليمان عزيز اختلس ميزانيته من صريتها
ـعارف العمـومية وفى أعـقاب عرض الفـيلم ألقى القـبض عليه وصـودر الفيلم أموال وزارة ا

عارف(٤٧)!!  حلساب وزارة ا
لقـد تسلط هاجس اخلوف من ترك مصـر على أفراد عائلة مراد وخـاصة الشقيق األكبر
إبراهيم مـدير الشركة فـهو لم يشهـر إسالمه وبقى مصريـا يهوديا فى ظل ظـروف سياسية
تدعـو إلى اإلخفـاق واإلحبـاط.. لذلك حـاول فى الفـيلم الـثالث لـلشـركة "نـهارك سـعيد" ١٩٥٥
الذى كـتبه وأسند بطولته إلى شقـيقه منير مراد أن يجـعل اسم "مصر" يحتل بداية األحداث

وليس نهايتها كما حدث فى الفيلم األول "أنا وحبيبى"!
سرح ه عـلى خشبـة ا نيـر مراد وهـو يحلم بـاستـعراض يتم تـقد يبـدأ "نهارك سـعيـد" 
دون أن يــتـقــيـد بــنص مـؤلف فــهـو هــنـا يــعـكس مــا بـداخــله (كـمــنـيــر مـراد داخل الــشـاشـة
روسـيا الـص وخـارجـها) حـيث يتـخيل نـفسه مـتجـوال ب بـلدان الـعالم.. بـاريس أمريـكا

ثم يعود إلى مصر ليغنى لها: الشام 
منير: رحت وجيت ولفيت بالد وبالد

شفت بعينى كثير وقليل
رحت وجيت مالقيت فى أى بالد
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اللى لقيته فى أرض النيل
والدنيا دى لو ملك إدية  

أقول بالدى أغلى عليه
هى أملنا ومستقبلنا

ة ياسالمة رحنا وجينا بالسالمة الكورس: سا
منير : يابالدى فرحت بيكى

أهلى وأحبابى فيكى
من كتر شوقى ليكى
حطير زى احلمامة

ة ياسالمة رحنا وجينا بالسالمة الكورس: سا
منير: أفديكى بنور عنيه

وغالوتك.....
لو طال بعدك عليه
حتى يوم القيامة

ـنتج إبـراهيم مـراد يقدم بـ أحداث الـفيلم ؤلف وا ا له داللة فى أحـداث "نهـارك سعـيد" أن ا و
كتـب والد منـير الذى يـسعى نـحو الـثراء بأى وسـيلة شـخصيـة رجل طيب اسـمه "زكى" يعمل رئـيسـا 
هم وأى ثـمن ولو كـان مستـقبل ابـنه الوحيـد يرفض "زكى" أسـلوب األب وينـاصر االبن فى مـواقفه. ا
ـمثل الذى يلعب شـخصية زكى ـ وهو االسم الـذى يطلق على أغلب أحـفاد زكى مراد ـ هو شفيق أن ا
المح الـتى ظهر بهمـا من قبل فى دور اليهـودى اجلشع فى فيلمى "أخالق البس وا نـور الدين بنفس ا
مثل لـكى يلعب شـخصية "بـنت اجليران" ١٩٥٤ ويـبدو أن اختـيار إبراهـيم مراد لهـذا ا لـلبيع" ١٩٥٠
حتمل اسم والـده "زكى" دون أن يشير إلى أنها يـهودية كان الغرض من ورائه التـأكيد على أن اليهود
بشر كـكل البشر منهم الطيب ومـنهم الشرير. لذلك يحسب إلبراهـيم مراد أنه كان من القليل من ب
أفراد عـائـلته الـذين تمـسكـوا بديـانـتهم الـيهـودية فى ظل ظـروف جـعلت الـبعض يـتوارى خـلف االدعاء
ا اضـطره إلى مـغادرة مـصر فى أعـقاب سـيحـية  وتـمسك الـرجل بعـقيـدته.  بـاعـتنـاق اإلسالم أو ا

العدوان الثالثى عام ١٩٥٦ إلى فرنسا. 
نتج األخير نتج األخير* عودة ا * عودة ا

عندما عاد إبراهيم مراد إلى مصر مع نهاية اخلمسينيات. كانت شقيقته ليلى قد انزوت
بعيدا عن األضواء. واكتـفى شقيقه منير بالنجاح الـذى كان يحققه فى مجال التلح وكان
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عـليه حـتى يسـتـمر أن يـقدم عـمال سيـنمـائيـا ال يعـتـمد عـلى صوت شـقيـقته أو اسـتعـراضات
وفكاهات شقيقه. وكان فيلم "رسالة إلى الله" ١٩٦١ إخراج كمال عطية.

صرى الوحـيد الذى يجمع بـ مشاركة ثالثة من كان فيلم "رسالـة إلى الله" هو الفـيلم ا
صـري من أصحـاب الديـانات السـماويـة الثالث. يهـودى وهو إبـراهيم مراد السـينـمائيـ ا
صاحب الـقصة ومنـتج الفيلم أيـضا ومسلـم هو عبد احلمـيد جودة السـحار كاتب الـسيناريو

واحلوار ومسيحى هو اخملرج كمال عطية.
ال شك أن اخـتـيـار مـخـرج مـسـيـحى وكـاتب مـسـلم لـلـعـمل فى فـيـلم كـتب قـصـته وأنـتـجه
يـهودى أمر له داللـته خاصـة عندمـا تتشـابك وتتقـاطع فى أحداث الفـيلم رؤى يتـردد صداها
تـكـامل من نـوعه الذى يـتـتبع من رسـائل األديـان الثـالثة? لـذلك سـيبـقى الـفـيلم هـو "الـعـمل ا
ان" مسـألة اجلدل حول األديان ثم الوصـول بالفعل والعـلم والوجدان إلى أعلى درجات اإل
لحدة وهى رؤيـة تقدمـية لعالقـة اإلنسان بـالله فى سنـوات كان احلديث فـيها عـن الوجوديـة ا
ادية فى أقصى حاالته. خاصة فى مصر وقد جاء الفيلم ردا على ذلك اجلد(٤٨) واجلدلية ا
ويشاء سـوء الطالع أن يـعرض الـفيلم فى الـصيف بـعد أن يسـتنـفد إبراهـيم مراد كل ما
ـلك من مـال فال يـجـد أمواال لـلـدعايـة وأعـرض الـنقـاد عن الـفيـلم لم يـكـتبـوا عـنه فى أثـناء
.. وكانت خـسارة فادحة إلبراهيم مراد(٤٩) حل عرضه فـلم يستمر عرضه أكـثر من أسبوع
على إثـرها شـركة أفالم الـكواكـب ترك إبـراهيم مـراد شركـته التى غـرقت فى الديـون وقبل
ـوسيـقـار مـحـمـد عـبد الـوهـاب االنـضـمـام لـقسـم السـيـنـمـا فى شـركـته "صـوت الفن" طـلب ا

وليعمل مديرا إلنتاج أفالمها حتى توفى فى نهاية عام ١٩٦٦.
واحملـصلـة النـهائـيـة أن عدد األفالم الـتى أنتـجت بـأموال يـهوديـة حتى عـام ١٩٦١ تاريخ
إنتـاج فيلم "رسـالة إلى اللـه" لم يتجـاوز ١٠٠ فيلم أى مـا يقرب من ٩% من مـجموعه األفالم
ا كـان فـيلم "رسـالة ـصـرية الـتى أنـتجت فى تـلك الـفتـرة وعددهـا مـا يقـرب من ١١٠٠ ور ا
هـرجـانات ـسـتوى الـفـنى فقـد اخـتيـر الـفـيلم لـيـمثل مـصـر فى ا إلى الـله" هو أهـمـهـا على ا
الدولية وفـاز بجائـزة التمـيز فى مهرجـان كورك بأيـرلندا وكان فـى النهايـة تتويـجا له مغزاه
وباقـة ورد على قـبر مـنتـجه إبراهـيم مراد الـذى يصف الـكاتب اإلسـالمى عبـد احلمـيد جودة
الـسـحـار عالقـته به بـقـوله "كنت أتـردد عـلى إبـراهـيم فـقـد انشـرح له صـدرى وتـفـتح له قـلبى

واستراح إلى حديثه عقلى " (٥٠).
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١) أحمد احلضرى: "تاريخ السينما فى مصر" مطبوعات نادى السينما بالقاهرة ١٩٨٩ صفحة.
صـرية العـامة للـكتاب غازى: "احلـركة الوطـنيـة والتخـطيط الفـنى" (١٩٢٤ ـ ١٩٥٢) الهيـئة ا ٢) د. أحمـد ا

١٩٨١ صفحة ٢٨٨ ـ ٢٨٩.
٣) سامى بريل مجلة "الصباح" العدد ١١٠٢ ـ ٦/ ١١/ ١٩٤٧.

رجع السابق". ٤) سامى بريل "ا
صرية العامة للسينما فبراير ١٩٧٦. سرح" الهيئة ا ٥) مجلة "السينما وا

رجع السابق. سرح" ا ٦) مجلة "السينما وا
٧) مجلة "السينما" ـ ٢٠/ ٩/ ١٩٤٥.

صـرية العـامة للـكتاب عام ٨) عرفـة عبده عـلى: "يهود مـصر منذ عـصر الفـراعنة حـتى عام ٢٠٠٠" الهـيئة ا
.٢٠٠٠

٩) مجلة "السينما" ٢٠/ ٩/ ١٩٤٥.
١٠) التشـريعات السيـنمائية فـى الوطن العربى / بحث الـتشريعات الـسينمـائية فى مصر - سـمير فريد /

مطبوعات االحتاد العام للفنان العرب بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ١٩٩١ 
١١) نشرة: جمعية الفيلم ـ القاهرة ـ العدد اخلامس مايو/ يونيو / يوليو / ١٩٦٦ صفحة ٧٣.

١٢) مجلة السينما ـ ١/ ١/ ١٩٤٥.
صرية" مطبوعات مكتبة اإلسكندرية ١٥ عام ٢٠٠٠. ١٣) ينى ميال خرينودس: "اليونانيون فى السينما ا
١٤) مـحمـد مصطـفى عبـد النـبى: "العـصر الذهـبى للـيهـود فى مصـر" اجلزء األول دار (الصـديقـان) للـنشر

واإلعالن ١٩٧٧ صفحة ٦٠.
صـرية العـامة للـكتاب ١٥) عـرفة عبـده على : "يهـود مصـر منذ عـصر الفـراعنـة حتى عام ٢٠٠٠م" الـهيئـة ا

عام ٢٠٠٠ صفحة ٣٢٠.
١٦) سمير فريد: سلسلة "السينما والتاريخ" األعداد ٥ ٦ عام ١٩٩٣.

رجع السابق صفحة ٣٢١. ١٧) عرفة عبده على ا
رجع السابق. سرح": ا ١٨) مجلة "السينما وا

١٩) محمود على : السينـما والرقابة (١٨٩٦ ـ ١٩٥٢) سلسلة آفـاق السينما الهيئة الـعامة لقصور الثقافة
٢٠٠٤ صفحة ١٥٩ .

٢٠) مجلة "سينى فيلم" ١/ ١/ ١٩٥٢ .
٢١) إيفرا كاتس "موسوعة الفيلم" ص ٩٥٥ (باإلجنليزية).
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رجع السابق. ٢٢) ينى ميالخرينودس : ا
علومات ١٩٩٩ صفحة١١٧ . ٢٣) أنس مصطفى كامل: "الرأسمالية اليهودية فى مصر" ميريت للنشر وا

٢٤) فرج العنترى ـ مقابلة شخصية.
ـصـريـة" صـندوق الـتـنـمـية الـثـقـافـية ـ وزارة الـثـقـافـة أبريل ١٩٩٥ ٢٥) إلـهامى حـسن : "تـاريخ الـسـيـنمـا ا

صفحة٥٢ .
٢٦) احلقيقة ١٨/ ٩/ ١٩٤٧.

رجع السابق صفحة ٦٥ . ٢٧) محمد السيد شوشة: ا
سرح: سامى السالمونى: حوار مع أوهان العدد ٤٦ أبريل ١٩٧٨ . ٢٨) مجلة السينما وا

٢٩) كمال عطية : مقابلة شخصية.
٣٠) مجلة "سينى فيلم" العدد ١١ عام ١٩٥٠.
٣١) مجلة "سينى فيلم" العدد ١١ عام ١٩٥٠.

رجع السابق. ٣٢) فريدة مرعى : ا
رجع السابق. ٣٣) مجلة "السينما" عدد ٢٥ ا

٣٤) مجلة "الصباح" العدد ١١٣٤ ـ ١٧/ ٦/ ١٩٤٨ .
رجع السابق صفحة ٢٧٥ ـ ٢٧٩ . ٣٥) أحمد احلضرى : ا

رجع السابق صفحة ٢٨٢ . ٣٦) أحمد احلضرى : ا

رجع السابق صفحة ٢٨٥ . ٣٧) أحمد احلضرى : ا
٣٨) مجلة "سينى فيلم" العدد ٩٤ ـ ١/ ٣/ ١٩٥٦ .

٣٩) أحـمـد محـمد غـنـيم أحمـد أبو كف: "الـيـهود واحلـركة الـصـهيـونيـة فى مـصر" (١٨٩٨ ـ ١٩٤٧) كـتاب
الهالل العدد ٢١٩ يونية ١٩٦٩ صفحة ٦٠ .
رجع السابق صفحة ٦٤ . ٤٠) إلهامى حسن : ا

٤١) أحمد كامل مرسى: نشرة جمعية الفيلم.
" اجلزء الثانى. ٤٢) محمود على : "مذكرات محمد كر

رجع السابق. ٤٣) محمود على : ا
رجع السابق ٤٤) محمود على : ا

٤٥) صالح طنطاوى: "رحلة حب مع ليلى مراد" الكتاب الذهبى ـ روز اليوسف ١٩٧٩ صفحة ٣٠٤ .
رجع السابق صفحة ٣٠٥ . ٤٦) صالح طنطاوى ـ ا

: "وزراء فى جيوب الفنانات" دار الشباب العربى ـ ١٩٩٣ صفحة ١٧٤ .  ٤٧) ناصر حس
ـركز الـقومى لـلسـينـما وزارة الـثقـافة ١٩٩٧ صـرية" ا ٤٨) مـحمـود قاسم : "صـورة األديان فى الـسيـنمـا ا

صفحة ٢٥٤ . 
٤٩) عبد احلميد جودة السحار: "ذكريات سينمائية" مكتبة مصر ـ ١٩٧٥ صفحة ١٠٥ .

رجع السابق. ٥٠) عبد احلميد جودة السحار : ا
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ـركز األول فى كـانت مـصـر حـتى عـام ١٩٥٦ ـ وحتـديـدا قـبل الـعـدوان الثـالثى ـ حتـتل ا
ـصـريـة إذ كــان يـوجـد بـهــا بـخالف شـركـات الـشــرق األوسط لـتـوزيع األفـالم األجـنـبـيــة وا
األمريكـية السبع الرئـيسية موزعـون يعملون حلـساب شركات كثـيرة: منها شـركات إجنليزية
صـرية فى شهر نوفمبر ١٩٥٦ وفرنـسية وإيطالية.. إلخ ووفقـا إليرادات األفالم األجنبية وا
سـيـتـبـ لنـا أن األفالم األمـريـكـية سـجـلت أعـلى اإليـرادات من الـعروض األولى ٧٢٢٫٨١٦
ـصريـة ١٩٤٫٦٥١ جـنـيه ثم اإليـطـالـيـة: ٣٨٫٨٥٣ جـنـيه واإلجنـلـيـزية جـنـيه يـلـيـهـا األفالم ا
٢١٫٨٠٩ جنيه فالفرنسية: ٢١٫٦٥٠ جـنيه الهندية : ٨٩٤٠ جنيه اليونانية: ٧٫٤٩٨جنيه
انية:٢٠٢٧ جـنيه اليابانية:٩٥٣ اإلسـبانية: ٥٠٩ جنيه اجملرية: الروسـية:٤٧٤٥ جنيه األ

٣٥٠ جنيه اليوغوسالفية: ٣٢٦ جنيه(١).
ـكن الـقـول إن سـوق الـتوزيـع فى تـلك الـفتـرة شـهـد تـنـوعـا مـلـحـوظا فى وبصـفـة عـامـة 
ـعروضـة.. ولـكنه تـنـوع ال يوحى بـأى شـكل من األشـكال بـوجود جـنسـية األفـالم األجنـبيـة ا
ـصرى عـروضـة من الـدول اخملتـلـفة فـإيـرادات الـفيـلم ا تـوازن أو تقـارب بـ عدد األفـالم ا
ـسـافـة بـ إيــرادات األفالم األمـريـكـيـة تـكـاد تـصل إلى ربع إيــرادات الـفـيـلم األمـريــكى وا
وجـميع األفالم األوروبـية وخـاصة اإليـطالـية واإلجنلـيزيـة والفـرنسـية مسـافة شـاسعـة بيـنما
ــا تـلــبى أفالم الــدول األخــرى ال تــشــكل أى ثــقل حــقــيــقى فى مــجــال اإليــرادات ولــكن ر
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احـتـيـاجـات خـاصـة لـبـعض اجلـالـيـات األجـنـبـيـة أو مـجـرد مـحـاوالت وجـله الخـتـراق الـسوق
صرى. ا

صرى صرى* توزيع الفيلم ا * توزيع الفيلم ا
تمصرين ولكن إذا كان من الطـبيعى أن يقتصر توزيع األفالم األجنـبية على األجانب وا
صريـة كانوا أيـضا من غير ـوزع لألفالم ا وخاصـة اليهود.. فـإن الواقع يؤكـد أن معظم ا
تمصـرين بينما لم صريـ بعضهم من الشـام وفلسطـ والبعض اآلخر من األجـانب وا ا
ـنتـجة فى مـصر ـصرى ١٠% من جـمـلة األفالم ا يـتـجاوز نـصيب الـيهـود من تـوزيع الفـيلم ا

حتى منتصف اخلمسينيات.
ـصـريـة عـدة حـقائـق جـعلـتـهم لـقـد أدرك الـيـهـود خالل تـاريـخـهم الـطـويل فى الـسـيـنـمـا ا
ـصريـة كانت صـرية ولـعل أهم تلـك احلقـائق هو أن األفالم ا يحـجمـون عن تـوزيع األفالم ا
تـعتمد فى إيـرادتها عـلى العروض الثـانية والثـالثة بعـكس األفالم األجنبـية التى كانت تـعتمد
ثال - إيـرادات العرض األول فى إيرادتـها على الـعروض األولى فـقد بلـغت - على سبـيل ا
ـصريـة خالل موسم ٥٥ - ١٩٥٦(٢) مـبلغ ١٩٤٫٦٥١ ألف جـنيه مـصرى بالـنـسبـة لألفالم ا
ـا يـعـنى أن االكـتـفـاء بـالـعروض مـقابـل ٨٣٠٫٤٦١ ألف جـنيـه مصـرى لألفـالم األجنـبـيـة 
ال وضروريات التخزين األولى للفيلم األجنبى يتيح للموزع التحرر من مخاطر دورة رأس ا
والتـوزيع والـتـسـويق.. إلخ ومن ثم انـصـرافـهم إلى مـستـوى أعـلى فى اخـتـيـار األفالم التى

ادية! ادية وغير ا حتقق أهدافهم ا
ـا ال نـتعـجب بـعـد ذلك عـنـدمـا نـكتـشف أن الـيـهـود لم يـحـجـمـوا فقط عـن توزيع ور
صـرية التى شاركوا ـا أيضا عن األفالم ا ـنتجة بواسـطة الغير وإ صرية ا األفالم ا
هـم فى إنـتـاجـهــا أو أنـتـجـوهــا بـالـكـامل فــسـنـجـد أن مــنـتـجـ أمـثــال تـوجـو مـزراحى
واألخوين الما وإبتكمان وغيرهم سيدركون بعد سنوات قليلة من قيامهم بإنتاج األفالم
ـصرى ـلك حريـة حـركـة أكبـر فى أسـواق الـفيـلم ا ـوزع غـيـر اليـهـودى  ـصـرية أن ا ا
ـيـة الـثانـيـة وسـيـطـرة قـوات احملـور عـلى بـعض الـبـلدان وخـاصـة فى فـتـرة احلـرب الـعـا
وزع فى أعبـاء اإلنتاج من خالل سلفة التوزيع العـربية كما تأكد لهم أهـمية مشاركة ا
ـية اخلـارجى وهـكـذا رأيـنـا أغـلـبـهم يـسـنـد مـهـمة الـتـوزيـع مع قـرب شـبح احلـرب الـعـا
الثانية إلى شركة "منتخبـات بهنا فيلم" ألصحابها ميشيل وجورج وإدوار بهنا وهم من
صـرية حتى بداية سيحـي الشوام الذين سـاهموا فى توزيع أكـبر عدد من األفالم ا ا

الستينيات.
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ومع ذلك ال سـبـيل أمـامـنا إلـى فهـم األسبـاب الـكـامـلـة وراء تـردد أو امـتـنـاع الـيهـود عن
صرى إال إذا أدركنا باإلضافة إلى العناصر التى سبق التعامل مع عمليات توزيع الفـيلم ا
ذكـرها الـظروف االقتـصاديـة والسيـاسيـة التى تـعرضت لهـا الرأسـمالـية اليـهوديـة فى مصر
سواء بعد صدور قوان إلغاء االمتيازات األجنبية عام ١٩٣٧ أو بعد مواجهة نتائج معركة

التمصير بداية من عام ١٩٤٧ ثم حرب فلسط والتداعيات التالية لها.
 وفى رأينـا أن كل العناصر السابق ذكـرها ساهمت بصورة أو بأخـرى فى حصر عملية
ـوزع الـيـهود الـذين كـانت لهم أنـشـطة فى مـجال ـصـرية عـلى ا توزيع الـقـليل من األفالم ا
ـصـرية فى اسـتـيـراد وتـوزيع األفالم األوروبـية فى مـصـر. وفى نـفس الـوقت تـوزيع األفالم ا
فـرنسـا ودول شـمال أفـريـقيـا فى ظل احلـمايـة أو االستـعـمار الـفرنـسى لـها وأحـيـانا الـعمل
كن أن ية من أجل تـصوير أفالمها فى مصر وفى ظل ما  كوسطاء لـبعض الشركات العا
ـون حتمـياس وزعـون من أمـثال شـارل لـيفـشـيتـز ور يـشـير إلى حـاالت مـقاصـة مارسـهـا ا

وزيزو بن الس وأندريه بن سيمعون وغيرهم.
* شارل ليفشيتز* شارل ليفشيتز

صـرية هو أن ـتمصـر شارل ليـفشيـتز مع الـسينـما ا وزع ا أول ما نالحظه فى تـاريخ ا
بـدايـاته كـانت مـثـيـرة لـلجـدل.. فـبـيـنـمـا يـرى الـبـعض أنه شـارك من خالل شـركـة مـيـنـا فيـلم
الـقـاهرة"(٣) فى إنـتـاج فـيلـم "بواب الـعـمـارة" ١٩٣٥ ـ وهو أول فـيـلم روائى طـويل يـلـعب فيه
ـسرحـية الـشهـيرة "عـثمـان عبـد البـاسط" ـ يرى الـبعض اآلخر أن عـلى الكـسار شـخصـيته ا

لك (٤). الفيلم كان من إنتاج الكسار نفسه وأنه أودى بكل ثروته وجعله يبيع كل ما 
وسـواء أكـان الفـيـلم من إنـتـاج ليـفـشـيتـز أو الـكـسار فـإن دور لـيـفـشيـتـز بـعد أن أسس
شركـة باسـمه عام ١٩٣٩ اقتـصر عـلى توزيع األفالم الـفرنسـية واإليـطالـية والعـربيـة والعمل
ـيـة فى مـنطـقـة الـشرق األوسط والـقـيـام بدور الـوسـيط لـبعض كـوكـيل لشـركـة ريـببـلـيك الـعا
صـرية وفى إطار عـمله لـفترة نتـج األجـانب الذين يتـم تصويـر أفالمهم عـلى األراضى ا ا
ما كأحد مديرى ستوديو األهرام(٥) ولكن كل هذه األعمال لم تمـنعه من القيام بتقد سلف
ـيـة الـثـانـيـة وهى الـفـتـرة الـتى (٦) مـع نـهـايـة احلـرب الـعـا ـصـري ـنـتجـ ا تـوزيع لـبـعض ا
انـتشرت فيها مـوضة جديدة هى االستهانـة بدفع احلقوق ألصحابـها فخرجت األفالم هزيلة
ـصرى قائم تسـاوى فيهـا كبار اخملـرج مع صغـارهم فى نسبـة الفشل(٧) وأصبح الـفيلم ا
تـفاعل مع موضوعات وضوعات اجلـادة واالعتماد على االقـتباس ا على عدم االصطـدام با
ثل كوميدى وقد أثمرت عناصرها الرئيسية: مطـرب أو مطربة وراقصة ومونولوجست أو 
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ـوزع السـينـمـائى فى تلك الـفـترة جـسدهـا أديبـنا عـطـيات مالمح خـاصة لـشخـصـية ا هـذه ا
جنيب محفوظ فى قصته "زينة"(٨).

وزع الـسيـنـمائى من مـنظـور جنيب مـحـفوظ صـاحب اخلبـرات العـديدة فى مـجال كـان ا
العمل الـسينمائى(٩) يـحمل اسم السيـاسى اإلجنليزى اليـهودى الداهية دزرائـيلى وما يريده
اجلمـهور من منـظوره: "أبطـال لهم مواصفـات خاصة مـواقف ضاحكة غـنائيـة راقصة على
ـشاهـدة وتـرتفع اإليـرادات ويـزيد ـؤلف إذن أن يحـقق لـلـجمـهـور رغبـاته حـتى يقـبل عـلى ا ا
ستهلك للسلعة وما الربح ! جتارة مباشرة يـحكمها العرض والطلب وتتحكم فيـها أذواق ا
طـلوبة ـؤلف قادراً عـلى صنـاعة السـلعـة ا يـرغبونه مـن بضاعـة تروج بـينـهم ! وإذا لم يكن ا
لك بديال جاهـزا فى صورة بضاعة مـستوردة قابلة ربح "فإن دزرائـيلى  ناسبة لـلتوزيع ا ا
ـصـرى فـهـو وكيل تـوزيع أفالم أجـنـبـيه وعادة مـا يـسـتحـضـر جـميع للـتـداول فى الـسوق ا
السـينـاريـوهات لـيخـتار عـلى أسـاسهـا األفالم التى يـوزعهـا ويـشتـرى ما يـشاء من األفالم
ولكنه يستبقى سيناريوهات األفالم األخرى حتى تسعفه فى مثل هذه الزنقة ولن يضيع حق
صور عن ؤلف سيكـتب اسمه على القـصة اجلديدة" ولن يتـهم بالسرقة ألن الـفيلم ا أحد ا

هذا السيناريو لن يرد إلى الشرق األوسط(١٠).
وعلـينـا بعد ذلك أن نـبحث عن مـنابع هـذه الرؤيـة التى جـسدهـا جنيب مـحفوظ من خالل
األفالم التى وزعها شارل لـيفشيتز طوال فترة عمـله بالتوزيع حتى سنة ١٩٥٤ ويبلغ عددها

٤٧ فيلما مصريا(١١) نذكر منها:
١٩٤٥- أحب البلدى - بطولة حتية كاريوكا.. أنور وجدى
طلب كازينو اللطافة - بطولة سامية جمال.. محمد عبد ا
الصبر طيب - بطولة حتية كاريوكا.. إبراهيم حمودة
١٩٤٦- راوية - بطولة كوكا.. عبد العزيز محمود

أول نظرة - بطولة صباح.. برهان صادق
 ١٩٤٧ - صباح اخلير - بطولة صباح.. محمد فوزى

أمل ضايع - بطولة جالل حرب.. زوزو ماضى
. محمد سلمان. عبد العزيز محمود سلطانة الصحراء - بطولة كوكا.. يحى شاه

١٩٤٨ - الهوى والشباب - بطولة ليلى مراد.. أنور وجدى. محمد سلطان
صاحب العمارة - بطولة محمد فوزى. سامية جمال. إسماعيل ياس

بنت حظ - بطولة محمد فوزى.. سامية جمال.. على الكسار
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١٩٤٩- نص الليل - بطولة كارم محمود.. كاميليا.. هدى شمس الدين
جواهر - بطولة هاجر حمدى.. إسماعيل ياس

١٩٥٠ - آه من الرجاله - بطولة محمد فوزى.. مديحة يسرى
.. هدى شمس الدين مكتب الغرام - بطولة محمد أم

بنت باريس - بطولة محمد فوزى.. حتية كاريوكا
١٩٥١ - أيام شبابى - بطولة حتية كاريوكا. كمال الشناوى. إسماعيل ياس

مشغول بغيرى - بطولة شادية. ليلى فوزى. إسماعيل ياس
ابن احلالل - بطولة حتية كاريوكا.. محسن سرحان

سماعة التليفون - بطولة شادية.. عماد حمدى
انتقام احلبيب - بطولة سامية جمال.. يحى شاه

١٩٥٢ - األم القاتلة - طولة حتية كاريوكا.. شادية
١٩٥٣ - حضرة احملتر - بطولة كارم محمود.. سعاد مكاوى

تاجر الفضائح - بطولة هدى سلطان.. هاجر حمدى
١٩٥٤ - مليون جنيه - بطولة نعيمة عاكف.. شكرى سرحان

حالق بغداد - بطولة كارم محمود.. إسماعيل ياس
ـصريـة التى قـام ليـفشـيـتز بـتوزيـعهـا لن يخـلو واحـد منـها من تلك الـنـماذج من األفالم ا
بـطـولة مـطـرب أو راقصـة أو االثـن مـعـا والشك أنه لم يـترك وسـيـلـة يخـطـو بهـا فى مـجال
ـتـمـصر صـريـة إال وحـاول اسـتخـدامـهـا. فـعنـدمـا قـرر اخملـرج اإليطـالى ـ ا توزيـع األفالم ا
جيانى فرنوتشيو دبلجـة فيلمى "دماء فى الصحراء" ١٩٥٠ "انتقام احلبيب" ١٩٥١ ـ اللذين
أخرجهـما حلسـاب على اجلابـرى إلى اللغـة االيطاليـة وعرضهـما فى إيطـاليا.. قـرر ليفـشيتز
أن يــسـجل إضـافــة أخـرى لـفـيــلم "انـتـقــام احلـبـيب" الــذى قـام بـتــوزيـعه وذلك بـدبــلـجـته إلى
الفرنسية متطلعا إلى تـوزيعه فى دور العرض الفرنسية خاصة وأن الفيلم كان يساير ـ مع
صريـة التى وزعـها لـيفـشيـتز ـ الـنهج الـغربى فى تـقد أجواء مـجمـوعة أخرى من األفـالم ا
ؤامرات بـ القبائل العربية من خالل قصة راقصـة هى سامية جمال يستغلها غامرات وا ا
رئيس عصـابة فى اصطيـاد األثرياء لالستـيالء على أموالهم ثم قـتلهم. وقد عـرض الفيلم فى
باريس فى نـهايـة عام ١٩٥٣ فى دار عـرض سيـنما مـارينـيان بـشارع الشـانزيـليـزيه وتذكر
ا يكون جنـاح هذا الفيلم مجلـة "سينى فيلم"(١٢): أن الفيلم اسـتقبل استقـباال حماسـيا ور
قـد أثمـر بعض الـنتائج ومـنهـا اختيـار الراقـصة سامـية جـمال لبـطولـة الفيـلم الفـرنسى "على
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شتـرك مع منتج بابا واألربعـ حرامى" ١٩٥٤.. وقيام لـيفشيتـز بعدة محـاوالت لإلنتاج ا
فرنـسي وإيطـالي ال نعلم بـالضبط مدى جنـاحها ولكن يـذكر منها فـيلم بعنـوان "نفرتيتى"

وفيلم تسجيلى بعنوان "النيل"(١٣).
ولـكن حـركـة لـيـفـشــيـتـز بـعـد تـوقـفه عن الـتـوزيع الــسـيـنـمـائى سـواء لألفالم األجـنـبـيـة أو
صرية.. تكـشف عن نشاط متواصل ترجم إلى سفريـات متكررة بشكل ملحوظ إلى أوروبا ا
مـاب عـامى ١٩٥٥ - ١٩٥٨ كـان يصـاحبـهـا دائمـا أخـبار مـتشـابـهة احـتكـر نـشرهـا جاك
باسكال فى مـجلته "سينى فيـلم" ومضمونها قـيام ليفشيـتز بالتفاوض بـشأن أفالم مشتركة
مع بـعض الـبـلدان األوروبـيـة ولم يـذكـر طبـيـعـة هذا اإلنـتـاج سـوى فى خبـر واحـد نـشر فى
مـارس ١٩٥٦ وجاء فـيه أن شركة أفالم شـارل ليفـشيـتز تشـارك فى إنتـاج الفيـلم اإليطالى

مثل بدرو أرمانديز(١٤). "شراع اخلطر" بطولة ا
ون نحمياس وآخرون ون نحمياس وآخرون* ر * ر

وزعـ اليـهـود بعـد حرب ١٩٤٨ يـوضح لنـا أن مـعظـمهم تـمسك التـتبع الـدقـيق حلركـة ا
بالبقاء فى مـصر بل وحاول بعضهم إثراء مشاريعـهم سواء بافتتاح مكاتب فى القاهرة إذ

كانت مراكزهم الرئيسية فى اإلسكندرية كما حدث مع شركات مترو وفوكس وبوليتى.
ـوزع جــاك فـيــتـاكــوهـ الـذى كــان يـتــولى تـوزيع أفـالم شـركـة فى عــام ١٩٥٠ افـتــتح ا
ـركــز الـرئــيـسى إلدارته إنــتـرنــاشـيــونـال فــيــلم دسـتــريـبــيـوشـن مـكــتـبــا بـالــقـاهــرة وأبـقـى ا
ون نحـمياس صـاحب ومدير شـركة أفالم نـاريبى التى تـأسست عام بـاإلسكنـدرية وقـرر ر

صرية. ية وا ١٩٤٧ فى اإلسكندرية افتتاح مكتب له بالقاهرة لتسهيل توزيع األفالم العا
وذجـا للنجاح اليهودى فى فترة ما بعد ١٩٤٨ فقد ون نحمياس يصلح  وال شك أن ر
ـصرى فى فـرنسا استـحوذ عـلى توكـيالت شركـات أوروبيـة هامـة وجنح فى توزيـع الفيـلم ا
ـستـقـلـة الـتى تـوزعـها وشـمـال أفـريـقيـا وفى احلـصـول عـلى حق تـوزيع األفالم األمـريـكـيـة ا
شـركـة يـونيـتـد أرتـست لـدرجة أنه كـان قـادرا عـلى توزيـع ١٤ فيـلـمـا من إنتـاجـهـا خالل عام
واحد هو عام ١٩٥٥ وهو نفس العام الـذى يعلن فيه عن زواجه من لوال بالتير إحدى فتيات
اجلـالـية الـيهـوديـة فى اإلسـكنـدرية(١٥) ولـكن مع العـدوان الـثالثى على مـصـر توقف نـشاطه
تماما وكان آخـر ما كتب عنه خـبر أورده جاك بسكـال فى سينى فيـلم فى يوليو ١٩٥٨ قال
دة عـام ون نـحـميـاس موزع األفالم بـعد أن تـوقف عن العـمل  فيه "سـافر إلى أوروبـا ر
ــصـريــة الـتى كـان يــوزعـهــا فى شـمـال سـيــحـاول أن يــعـاود نـشــاطه فى مـضــمـار األفالم ا

أفريقيا".
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صـريـة منـها: وستـصـادفنـا أسمـاء يـهوديـة أخرى لـعـبت دورا فى مجـال تـوزيع األفالم ا
ديـر السابق ألستـوديو توجو مـزراحيـ وجاء ذكر اسمـه فى بعض مقدمات زيزو بن الش ا
أفالم مزراحى بـوصفه مـصمـما لـلمـناظر والـديكـور ـ الذى قـام بعـد أن هاجـر من مصر إلى
ـصـريـة فى شـمـال أفـريـقـيـا. وهـنـاك أيـضـا أنـدريه بن فـرنـسـا عـام ١٩٤٨ بــتـوزيع األفالم ا

سيمعون صاحب شركة فرانكو ركس فيلم فى باريس وكان دوره أيضا فى نفس اجملال. 
* أفالم مصرية بعالمة " مترو " !* أفالم مصرية بعالمة " مترو " !

 منذ بداية اخلمـسينيات تذبذبت القيود اخلاصة بـتحويل حصيلة توزيع األفالم األمريكية
بالعملـة الصعبة خـارج مصر من قيود تـفرض حتويل ٣٥% من إيرادات الشـركات األجنبية
ـبالغ الباقيـة عن أعمالها فى إلى دوالرات و٣٥ % إلى جنيهـات إسترليـنية على أن تسـتنفد ا
قاصات العـينية لـلمحاصيل مصر إلى قـيود حتتم عدم خـروج نقود سائلـة واالعتماد عـلى ا
صدرة إلى اخلـارج لذلك قررت بـعض الشركات صـرية مثل الـقطن والبـطاطس والبـصل ا ا
األمريكية واألوروبية استهالك إيـراداتها من خالل تصوير بعض أفالمها فى مصر أو إنتاج

أفالم مصرية يتم احلصول على إيراداتها من توزيعها فى اخلارج.
الشركة األمريكية الوحيدة التى لعبت الدورين معا هى شركة "مترو جولدوين ماير" فمن
لوك" للتصوير فى أجل استهالك إيراداتها فى فرعها الـضخم فى مصر أعدت فيلم "وادى ا
حقق الفيلم ة بعد أن أسندت بطولته إلى جنمها الالمع روبرت تايلور صرية القد عابد ا ا
ـبـالغ اجملـمـدة فى ـيـا فى عــام ١٩٥٤ وكـان كل مـا أنـفق عــلـيه فى مـصـر مـن ا جنــاحـا عـا
خـزائن فـرع شركـة مـتـرو فى الـقاهـرة بـاإلضـافة إلى خـدمـات ومـسـاعدات مـجـانـية قـدمـتـها
ـسئـولـة لـطـاقم تـصـويـر الـفـيـلم من فـنـانـ وفـنـيـ األمر الـذى دفع الـبـعض إلى اجلـهـات ا
سئولون عندنا بعـناية أكثر شروط عمل مثل هذه التحـفظ على التجربة وطالب بأن "يـدرس ا
صرية" ـساعدات الـتى تفتقـر إليها أطـقم األفالم ا األطقم قـبل بذل كل مساعـده لها.. هذه ا
عـلـما بـأنه يـجب أن نـحـذوا حذو فـرنـسـا ونـطلب مـقـابال مـقـبـوال من جمـيع الـذين يـحـضرون

ساعدة متبادلة"(١٦). للعمل عندنا.. إننا نريد أن نساعدهم ولكن يجب أن تكون ا
ـلوك" ١٩٥٤ قد حـققت ولكن إذا كـانت جتربـة متـرو جولـدوين مايـر فى تصـوير "وادى ا
طلـوب منها مـاديا فإن جتربـة إنتاج أفالم مصـرية بأموال مـترو منذ عـام ١٩٥٨ واجهتها ا
ثلـة سيمـور ماير تبـادلة (!!) سـواء من اجلانب األمريـكى الذى كـان  كثيـر من السـلبيـات ا
صرية وهو فى ثل السينما ا مدير مبيعـات شركة مترو فيما وراء البحار أو اجلـانب الذى 

تمصر بيتر زربانيللى". نتج اليونانى ا هذه احلالة ا
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بـعـد مفـاوضـات استـمـرت أكثـر من عـام ب شـركـة متـرو جـولدوين مـايـر بنـيـويورك
ـصريـة لـصاحـبهـا بيـتـرزربانـيلـلى  اإلعالن فى ٢٥ يـونيه ١٩٥٨ عن وشـركة الـهالل ا
ـقتضاه شركة مترو بتـوزيع ٤ أفالم باللغة العربية فى توقيع عـقد ب الشركت تقوم 
الـســنـة تـنــتـجـهــا شـركـة أفـالم الـهالل فى سـتــوديـو مـصــرى بـاشـتــراك أكـبـر الــنـجـوم
صـري وسـيتم هـذا التـوزيع فى الـبدايـة ب ١٢ دولـة فى الشـرق األوسط ثم بعض ا
البالد اجملـاورة وستـقوم شركـة متـرو جولدوين مـاير فـيما بـعد بـتنمـية هـذا السوق فى

بالد أخرى جديدة(١٧).
توالت ردود األفعال حول هذا التعاقد باعتبار أن هذه أول مرة تقوم شركة كبيرة بوضع
تزايدة فى الـتوزيع حتت تصرف منتج مصرى وألن هذا االتفاق سيكون له أثر إمكاناتها ا
تحدة والشرق األوسط وبقية العالم مؤكد فيما يختص بالعالقات السينمائية ب الواليات ا
قترحة وأن كل اخليوط بينما جتاهل اجلميع أن زربانيللى لم يكن سوى منتج منفذ لألفالم ا
كـانت فى يـد سـيـمـورمايـر الـذى اخـتـار اخملرج كـمـال عـطـية إلخـراج الـفـيـلم األول "آخر من
ـطلـوب إخراجه وكـاتب السـيناريـو له وأن توزيع يعـلم" وحدد أجـره وقبل ذلك حـدد النص ا
ـا كان فى دائرة ـقرر إنتـاجها لن يـخرج عن نطـاق التوزيع الـتقلـيدى للـفيلم. بل ر األفالم ا
أقـل شـمــلت ٨ بالد من ١٢ كــمـا ذكــر فى الــتـعــاقـد وهى: بــيــروت ودمـشق وعــمـان وبــغـداد

اليو وأندونسيا(١٨). واخلرطوم وطهران وا
يـرى البعض أن فـيلم "آخـر من يعلم" هـو الفيـلم األول واألخيـر الذى أنتـجته شركـة مترو
فـى مصـر وهـذه النـتـيجـة فى الـواقع تـسحب من الـفـيلم ريـادته فى هـذا اجملـال وحتوله إلى
ـوذج للفـشل حيث تـوحى أن مترو جـولدوين مايـر تراجـعت عن مشروعـها فى إنتـاج أربعة

أفالم تالية بعد جتربة الفيلم األول. 
ا الح لم يـأت الفشل فـى الواقع مع فيـلم "آخر من يـعلم" الـذى حقق جناحـا معـقوال وإ
أخوذ عن مـسرحيـة ليوسف الـسباعى فى األفق مع ظـهور الفـيلم الثـانى "أم رتيبـة" ١٩٥٩ ا
بـنفـس االسم وإخراج الـسيـد بـدير وبـطـولة مـارى منـيب سـبقت الـفـيلم دعـاية ال نـظـير لـها
وحتـولت الـعالقـة بـ مـترو "وأم رتـيـبـة" إلى ظاهـرة دفـعت الـبـعض إلى تـقبـل مشـاهـدة فـيلم
ـثلـة عظيـمة ولـكنـها ال تمـلك أى رصيـد جمـاهيـرى فى أدوار البـطولة الـسيـنمـائية بطـولة 
شاهدة الفيلم فى عرضه األول حتت ومع ذلك تشجع البعض ـ ومنهم كاتب هذه السطور ـ 
دويـة وكانت الـنتيـجة شـبه مأسـاوية وظـهر فشل وطـأة التركـيز اإلعالمى وسـمعـة "متـرو" ا

ا قبل انتهاء احلفلة األولى لعرضه!! الفيلم ر
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و بـيـنـما كـان الـفـارق ب ظـهـور الـفيـلم األول "آخـر من يـعلـم" ١٩٥٩ والفـيـلم الـثانى "أم
رتـيـبـة" ١٩٥٩ ال يـزيـد عن سبـعه أشـهـر.. جـاء الـفـيـلم الـثالث بـعـد عـام كـامل وكـان بـعـنوان
ـنـتج زربـانيـلـلى كـمـخرج ـوزع وا "شـجرة الـعـائـلـة" ١٩٦٠ وفيه يـظـهـر لـلمـرة األولى اسم ا
ـوقف وكـأنه اكـتـشف أن مـشـاكل األفالم الـسـابـقـة كـانت تـكـمن فـى اإلخـراج فـجـاء ليـنـقـذ ا
لـصــالح مــتـرو! وال نــدرى فى الــواقع الــسـبب احلــقــيـقى وراء ذلـك هل قـنــاعــته بـإمــكــانـاته

كمخرج.. أم رغبته للتوفير واالستحواذ على كل شىء!! 
بـعـد أن يـحــقق "شـجـرة الـعـائـلـة" فـشـال مـتـوقـعـا يـبـدو أن مـتـرو تــراجـعت عن تـعـاقـدهـا مع
زربانيللى وجـاءت باخملرج سعد عرفـة ليخرج وينفـذ الفيلم الرابع وكـان بعنوان "حب ال أنساه"

الذى عرض فى بداية عام ١٩٦٣ وكان يدير إنتاجه إبراهيم مراد شقيق ليلى مراد.
شروع آخر تجمـدة فى مصر  ـصرية بأرصدتـها ا استبدلت متـرو مشروع إنتاج األفالم ا
إلنتـاج أفالم أمـريـكيـة قـليـلـة الـتكـالـيف تـدور أحداثـهـا فى مصـر ويـشـارك فى بطـولـتـها فـنـانون
مـصريون وطواقم فنية مـصرية وكانت النتيـجة فيلم "القاهرة" ١٩٦٣ وتـدور أحداثه حول عملية
صـرى كل من فـاتن حمـامة وأحـمد لـسـرقة مـتحف الـقـاهرة ويـشارك فى بـطولـته من اجلـانب ا

مظهر وكمال الشناوى ومن اجلانب األمريكى ريتشارد جونسون وجورج ساندرز.
صرية التى أنتجتها مترو حتطمت على صخرة نوايا يبدو أنها والنتيجة أن كل األفالم ا
صـرية وتوقفت لم تـكن تبغى سـوى استهالك األمـوال بعيـدا عن أى رغبه لتـنمية الـسينـما ا

قاصة مع الفول والبصل أفضل ! ا ألنها وجدت أن ا محاوالت مترو جولدوين ماير ر
* األفالم األجنبية* األفالم األجنبية

حتى ال يـقع احتكار الـيهود لـدور العرض فى فخ عدم الـتحكم فى سـلعته الرئـيسية وهى
األفالم كـان وعاء توزيع األفـالم األجنبـية فى معـظمه هو أسـاس حركة الـرأسمالـية اليـهودية

فى اجملال السينمائى منذ بداية العشرينيات.
ـكن أن يـكتب له لـقـد كـانوا يـؤمـنـون بأن أى من أشـكـال الـهيـمـنـة على دور الـعـرض ال 
النـجاح إال إذا كـانت لهم الـقدرة علـى احتكـار استـيراد األفالم األجـنبيـة ومنـذ بدايـة القرن
ثل شركتى "جومون" و"باتـيه" الفرنسيت وتـخصصت شركة "جوزى فيلم" كان هـناك من 
فى توزيع األفالم األمـريكيـة حتى بـدأت شركات هـوليـوود الكبـرى تنـشئ مكاتـبهـا فى مصر
ون نـحمـياس بدايـة من شركـة "يونـيفـرسال" عام ١٩٢٤(١٩) وارتـبط ألكـسنـدر ابتـكمـان ور
وشـارل ليفـيشتـز وجاك ساردا وغيـرهم بتوزيع األفالم األوروبـية بكـافة جنـسياتـها وأنشأت

. شركة أيجل ليون مكتبا لتوزيع الفيلم اإلجنليزى وكان يديره فى مصر جوزيف كوه
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كنه تقسيم الشركات على الوجه التالى : تابع للنشاط اليهودى فى مجال التوزيع  وا
* شركات يهودية توقفت بعد حرب ١٩٤٨ :* شركات يهودية توقفت بعد حرب ١٩٤٨ :

شركة "زياما الـيشنسكى" الستيراد وتوزيع األفالم األمريـكية "توزيع إيجل ليون للشرق
"ن.ا. جـرين" "جـزايـرى وشـمــعه" وكـيل األفالم الـبـريـطـانـيـة األوسـط" إدارة جـوزيف كـوهـ
األهـلية أجنلو أمريكا فـيلم "تريستون فيلم ريجـينا فيلم" فرنسا مـونوجرام إنترناشيونال"
ـصرى وفـلسـط وسـوريا "جـاك ا. ساردا" اسـتيـراد وتوزيع األفالم الـفرنـسيـة فى القـطر ا
ولـبنـان والـعـراق وإيـران "شركـة تـوزيع األفالم الـدولـيـة" لصـاحـبـهـا جاك كـوهـ السـتـيراد
صر وسـوريا ولبنان وفلسط سلسلة  وتوزيع األفالم األجـنبية وخاصة األفالم األمريكيـة ا
والسودان والعراق وإيران وقبرص "جاك جان هينى" استيراد وتوزيع أفالم أجنبية(٢٠).

* شركات يهودية استمرت بعد حرب ١٩٤٨:* شركات يهودية استمرت بعد حرب ١٩٤٨:
"إخـوان بوليـتى" ١٩٢٨ "جوزى فيلم" ١٩٢٨ شركة أفالم "إبـتكمان" أنـشأت عام ١٩٢٤
أفالم مـرسيدس (ايـلى م. داسا) ١٩٤٧ "إيـستـر فيلم اجـنيس" (جـوزيف فيـتا كوين) ١٩٥٢

دتشر فيلم (م. وينبرخ) ١٩٥٣(٢١).. 
* فروع الشركات األمريكية الرئيسية :* فروع الشركات األمريكية الرئيسية :

"يونيفـرسال" (كارل ليـميل) ١٩٢٣ "مترو جـولدوين ماير" (لـويس ماير) ١٩٣٠ "فوكس
لـلـقـرن الـعـشـرين" (ولــيـام فـوكس) ١٩٣٢ "اإلخـوة وارنـر" ١٩٣٣ أفالم بـارامـونت (اودلف
زوكر) ١٩٣٣ إيديال موشن بكتشرز (لتوزيع أفالم بونيتد ارتست) ١٩٣٣ أفالم "كولومبيا"
) ١٩٣٧ وقد اسـتمر عمل هذه الـشركات منذ انـشاء مكاتبـها فى مصر وحتى (هارى كوه
اآلن مع تـغير فـى مراكزهـا الرئيـسية فى مـنطـقة الشـرق األوسط وقد  دمج بعـضها خالل

السنوات األخيرة فى توكيالت مصرية غير يهودية.
وما يـهـمنـا فى إطـار رصد دور شـركـات توزيـع األفالم األجنـبـية هـو تـتبع الـعالقـة التى
ثـلها ـصادر الـتى يسـتورد مـنهـا أفالمه أو التـى  تـمصـر با ـوزع األجنـبى أو ا تـربط ب ا
كـمنـدوب أو وكـيل وحـيد لـهـا كـما تـنـصـرف إلى تتـبع تـأثـير هـذه الـعالقـة فى حتـديد نـوعـية

ستوردة وتوقيت عرضها. األفالم ا
تشابكة. همة تثير كثيراً من التساؤالت ا إن هذه ا

ثله األجانب ـستهدف من وراء اسـتيراد األفالم األجنبـية? هل  أوال :مـا نوع اجلمهور ا
صرية صاحبة فى مـجتمع كوزموبوليـتانى متعدد اجلاليـات واألقليات  أم أن البورجوازيـة ا

الثقافات الغربية هى األخرى كانت شريحة مستهدفه?
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ثانيا : مـا الفارق الزمنى بـ تاريخ عرض الفـيلم األجنبى فى مـوطنه وعرضه فى مصر
ستهدف وبـعض البلدان العربيـة ? هل ثمة تقارب زمنى ب الـعرض بحيث يحقق الـتأثير ا

عند التعامل مع موضوعات سينمائية معينة ?
سـتوردة االجتاهـات األيديـولوجـية السـائدة فى الـعالم سواء ثالثـا : هل تعـكس األفالم ا
ـيـة الـثـانـيـة? أم أنـهـا تـمـثل تـيـارا سـيـاسـيـا بـعـينـه يـعـكسـه تـواجد قـبل أو بـعـد احلـرب الـعـا

راكز الصهيونية فى مدنها الرئيسية?. االستعمار اإلجنليزى فى مصر وتوغل ا
رابعا : مـا هو الدور الـذى لعـبه اليهـود فى مجـال استيـراد وتوزيع الـفيلم األجـنبى? وما

صاحب هذا الدور من تقييد ونبذ للدور الذى يلعبه التنافس فى نفس اجملال.
ستهدف من األجانب كن الفصل بيـنها بحال من األحوال فاجلمهور ا هذه األسئلة ال 
حتدده أحيانا الفوارق القومية والـلغوية خاصة بالنسبة لألفالم األوروبية ولكنه يتداخل مع
ـا يعـنى تسيـد تيـار سياسى صـرية عـندما يـتعـلق األمر بالـفيـلم األمريكى  الـبورجـوازية ا
وثـيق االرتبـاط بالـغرب أمـا الفـارق الزمـنى فلم يـكن محـسوسا وال يـتجـاوز الشـهور الـقلـيلة
سواء بالنسبة لألفالم األوروبية أو األمريكية خاصة األفالم التى تناصر األهداف السياسية
اليهوديـة منذ أوائل القرن الـعشرين وحتى مـا بعد قيام دولـة إسرائيل ويعكس تـعليق أحمد
احلـضرى فى كـتابه "تـاريخ السـينـما فى مـصر" هـذه احلقـيقـة عنـدما يقـول: "توضح عـناوين
ـنـتـج الـيـهـود فى عواصم بـعض أفالم ١٩١١ ومـا سبـقـها مـن سنـوات ومـا تالهـا اجتاه ا
وضوعات اليهودية وفرضها على دور العرض السينما اخملتلفة فى العالم إلى اختيار هذه ا

بكر من تاريخ اإلنتاج السينمائى"(٢٢). فى جميع الدول فى هذا الوقت ا
ـو دور شـركات تـوزيع الـفـيـلم األجـنـبى (الـيـهوديـة وغـيـر الـيـهـوديـة) ترافق والـواقع أن 
بشـكل أساسـى مع حتوالت هـامة داخل مـنظـومة الـتذوق الـفنى لـلفـيلم الـسيـنمـائى بالـنسـبة
ا جـعل لتـنوع مصـادره أهميـة تراكـمية خـلقت منـاخا ثـقافيـا متنـاميا ال ـصرى لـلمـتفرج ا

ستوردة. كن إنكار دوره وأهميته رغم قناعتنا بالتوجه السلبى للعديد من األفالم ا
ألكسندر إبتكمانألكسندر إبتكمان

وزع اليهودى ألكسـندر إبتكمان ذلك الـنوع القادر على التنـقل ب كافة األنشطة ـثل ا
الـسينـمائيـة بعشق الـهاوى وحنـكة احملتـرف وحتى وفاته فى مـصر فى شهـر فبراير ١٩٥٦

بعد مرض قصير لم يتلمس أحد هبوطا فى إيقاع أعماله فى مجال التوزيع السينمائى.
كان ألـكسنـدر قد هـبط مصـر من موطنه فى مـدينـة "رومسـتون" الروسـية بـعد أن طردته
الثورة الشيـوعية. وقد مر قبل ذلك على برل وفينـا. وعندما حضر إلى القاهرة احتضن فى
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ـانى فى عــصـره الــذهـبى(٢٣) وأصـبح وكــيال لـشــركـة ـ اوفـا عــام ١٩٢٣ تـوزيع الــفـيــلم األ
انية الـشهيـرة فى مصر وفـلسط وسـوريا ومشـرفا على إنـتاجها الـسينـمائى الذى يتم األ

تصويره فى هذه البلدان.
ـانيـة مـثل "مـترو جنح ابـتـكمـان فى اسـتـيراد مـعـظم أفالم الـعصـر الـذهـبى للـسـيـنمـا األ
بـولس" ١٩٢٦ إخراج فـريتـز الجن  ومن جانب آخـر أشرف عـلى تصـوير العـديد من األفالم
ـانـيـة فى مصـر وكـان أولـهـا فـيلـم "٣ كوكـو لـبـنـدول الـساعـة" الـذى صـور فى مـصـر عام األ
نـاظر الـتى صورتـها شـركة "اوفا" ١٩٢٥ وأثـار آراء متبـاينـة منـها مـا كان اعـتراضا عـلى ا
فى حى احلس والـتى تسىء إلى سـمعه مـصر إذ صـورت الشركـة لقـطات ألطفـال يقـبلون
أحذية السـياح طلبـا للبـقشيش كمـا صورت فنـدقا حقيـرا على انه أفخم فـنادق مصر بـينما
حاولت مجلة "سـينما" التى كـان يرأس حتريرها الـيهودى جاك كوهـ أن تقدم تصورا آخر
للـفيـلم عنـدما نشـرت حتت عنـوان " أوفا فى مـصر " مـقاال توحى فـيه أن الفـيلم  تـصويره

فى شوارع القاهرة وأمام فندق شبرد وفندق الكونتيننتال وعند سفح الهرم(٢٤).
وفى نـفس الـفـتـرة تقـريـبـا قـام ابـتكـمـان بـاسـتغـالل سيـنـمـا تـريومـف مع شريـك له يدعى
ـة آيلـة لـلسـقوط فـقام بـهدمـهـا وإعادة بـنائـها من جـديد(٢٥) ومع مـيفـتت. وكـانت سيـنمـا قد
ية الثانـية تنازل عنـها كما ذكرنا مـن قبل لشركة مصـر للتمثـيل والسينما بوادر احلرب الـعا
الـتى قـامت بـتـجـديـدهـا حتت اسم سـيــنـمـا أسـتـوديـو مـصـر وذلك بـعـد جتـنـسه بـاجلـنـسـيـة
ــصـريـة بــهـدف قـيــامه بـإدارة أســتـوديـو مــصـر بـدال من لــيـتــوبـاروخ. ظل ابـتــكـمـان خالل ا
األربـعـينـيات وبـدايـة اخلمـسيـنـيات إمـبرطـورا مـتوجـا فى مـجال دبـلجـة األفالم األجـنبـية إلى
العربيـة فبعد أن اكـتسب الدوبالج الـسينمـائى شرعيته بـدبلجـة أستديو مـصر لفيـلم "مستر
ديدز" ١٩٣٧ احتضن إبـتكمان اخملـرج أحمد كامل مـرسى الذى بدأت شهـرته بدبلجة أفالم
أستوديـو مصر لـكى يقـوم بدبلـجة ما يـتجاوز الـعشـرة أفالم ذات الطابع الـشرقى مثل "ألف
لـيـلـة وليـلـة" "السـنـدبـاد البـحـرى" "شهـرزاد" ولم يـكـتف إبتـكـمـان بدبـلـجـة األفالم األمريـكـية
كن ان يحققها ا جـعل دبلجة األفالم عملية متـكاملة  واألوروبية الـتى يقوم باستيرادها وإ
ألفالم الــشــركــات األخــرى وفى هــذا اإلطــار قــام مع أحــمــد كــامل مــرسى بــدوبالج فــيــلم
"شمـشون ودلـيلـة" لسـيسـيل دى ميل وإنـتاج وتـوزيع شركـة بارامـونت وأفالم ضخـمة أخرى

مثل "صراع حتت الشمس" و"ماكبث".
ـانـيـا عـام ١٩٣٣ تـوقف إبـتـكـمـان عن الـتـعـامل مع عـنـدمـا وصل هـتـلـر إلـى احلـكم فى أ
ية شركـة " اوفا " وبدأ يـعمل فى تـوزيع األفالم الفـرنسيـة والروسـية ومع نـهاية احلـرب العـا
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الـثانيـة امتـد نشـاطه إلى األفالم اإليطـاليـة حتى أطـلق علـيه "عمـيد مـوزعى األفالم االيطـالية
فى مصر"(٢٥).

ـتمـصريـن فى استـيراد وزعـ الـيهـود وا وإذا كـنـا قد حتـدثـنا من قـبل عن دور بـعض ا
األفالم الـفرنـسـية واإليـطالـيـة. فيـجب أن نـضيف هـنا أن ألـكـسنـدر إبتـكـمان قـام بدور أكـثر
فعـاليـة فى هـذا اجملال فـقـد قدم بـوجه خاص كـالسيـكيـات الـسيـنمـا الـفرنـسيـة واإليـطالـية
ودرج عـلى مـتـابـعـة كل جـديـد فـيهـا فـضال عن اسـتـغالله دور عـرض فى الـقـاهـرة فى بـداية
اخلمسينيـات تخصصت فى عرض األفالم الفـرنسية واإليطاليـة ومنها حديقـة الليدو وحديقة
صرى واجلاليات األجـنبية فرصة مشاهدة أفالم أهم ا أتاح للـجمهور ا النصـر وغيرهما 
جنوم الـسينـما الفرنـسية من أمثـال: فرنانديل. جـان ماريه سيـمون سينـوريه إيف مونتان
جـيــرار فـيـلـلــيب أيـدى كـونــسـتـنـيــتـ بـول مــوريس مـاريـنــا فالدى ومن جنـوم الـســيـنـمـا
دى سـيكا مارشيللو ماسترويانى  سليـفانا بامبانينى صوفيا لورين جينا اإليطالية: توتو

لولو بريجيدا توجو تونيازى نينوما نفريدى.. إلخ.
بـعـد وفــاة ألـكـســنـدر إبـتـكــمـان عـام ١٩٥٦ تــابع ابـنه إيــلى نـفس الـنــشـاط حـتـى نـهـايـة
اخلـمـسـيــنـيـات. وجنح فى أن يـقــدم مـجـمـوعـة مـن األفالم اإليـطـالـيـة والــفـرنـسـيـة الــشـعـبـيـة
ـناورات الـكـبـرى" إخـراج الـفرنـسى ريـنـيه كـلـير بـاإلضـافـة إلى أفالم فـرنسـيـة هـامـة مـثل "ا
"امـرأة وبـطــولـة جــيـرار فــيــلـلــيب ١٩٥٦ "األبـطــال مــتـعــبـون" بــطـولــة إيف مــونـتــان ١٩٥٧
الشيطـان""لسيـمون سيـنوريه" ١٩٥٨. إلخ وإيطـالية مـثل "حسناء الـطاحونـة" بطولـة صوفيا
لورين وفيـتور يـو دى سيكـا ١٩٥٦ "الضعـفاء األقـوياء" بطـولة تـوتو ١٩٥٦ "إجنيال" بـطولة

روزانو برازى ١٩٥٦(٢٦).
واحلـقـيـقـة أن هـذا الـنـشـاط فى مـجـال تـوزيع الـفـيـلم األوروبى فى مـصـر لـم يـدرس بـعد
الـدراسـة الـواجبـة واعـتـقد أن دراسـته سـوف تـكشف عن أشـيـاء مـهمـة فى تـفـسيـر أسـباب
تالشيه ليس بعد العدوان الثالثى على مصـر ـ كما يعتقد البعض ـ ولكن بعد صدور القانون
٢٤ لـسـنه ١٩٥٧ بـوقف نــشـاطـات الـوكـاالت الــتـجـاريـة والـغـريـب أن هـذا الـقـانـون أثـر فى

األفالم األوروبية بينما لم يقترب من الفيلم األمريكى!!
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صرية فى عام ١) مجلة "سينى فيـلم" العدد ١١ لعام ١٩٥٦ نص التقرير الـسنوى لغرفة صناعة الـسينما ا
.١٩٥٥

٢) الكتيب الدعائى للفيلم.
٣) مجلة "السينما" ع ٢٥ ت : ٢/ ٨/ ١٩٤٥ عدد خاص إعداد حسن إمام عمر.

٤) سينى فيلم ٧/ ١١/ ١٩٤٩.
٥) مـصـطفى بـيومى : "الـسـينـما فى عـالم جنـيب محـفوظ" مـكتـبـة اإلسكـندريـة ـ دراسات سـيـنمـائيـة ٨ عام

٢٠٠٢ صفحة ٦٢ ـ ٦٣.
عدة عن رواياته. ٦) لم تقتـصر خبرات جنـيب محفوظ فى الـسينمـا على كتابـة السينـاريو ومتابعـة األفالم ا
جـاالت التـوزيع واإلنتـاج منـها: رقـيب على األفالم ـا شغل عـدة منـاصب سيـنمـائيـة جـعلـته يحـتك  وإ
ؤسـسة صـلحـة الـفنـون. رئيس مـجـلس إدارة مؤسـسة الـسـينـما ثـم مسـتشـارا لـها ثم مـشرفـا عـلى ا

صرية العامة للسينما..الخ. ا
صـريـة" (١٨٩٦ ـ ١٩٧٠) صنـدوق الـتنـمـية الـثـقافـيـة. وزارة الثـقـافة ٧) إلهـامى حـسن: "تاريخ الـسـينـمـا ا

أبريل ١٩٩٥ صفحة ٧٦.
٨) مجلة "سينى فيلم" ١/ ٥٤

رجع السابق. ٩) ا
١٠) مجلة "سينى فيلم" ٥/ ١٩٩٥.

١١) مجلة "سينى فيلم"١/ ٥٤.
١٢) مجلة "سينى فيلم" ١٠/ ١٩٥٨.
١٣) مجلة "سينى فيلم" ١٢/ ١٩٥٨.

صر والشرق األوسط ١٩٤٦ ـ ١٩٤٧. ١٤) جاك باسكال : الدليل السينمائى 
صر والشرق األوسط األعداد من ١٩٤٦ ـ ١٩٥٤ ١٥) جاك باسكال: الدليل السينمائى 

١٦) أحمد احلضرى : "تاريخ السينما فى مصر" مطبوعات نادى السينما بالقاهرة ١٩٨٩ صفحة١٠٦.
١٧) مجلة "سينى فيلم" ع ١٩٤/٣/٥

رجع السابق صفحة ١٩٦. ١٨) أحمد احلضرى : ا
١٩) مجلة "سينى فيلم" ٣/ ٦٥.

رجع السابق. ٢٠) ا
٢١) مجلة "سينى فيلم" عروض األفالم خالل أعوام ١٩٥٦ ٥٧
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اسون فى مصـر" يتساءل مؤلفه الدكتور على فى نهاية اجلـزء األول من كتاب "اليهود وا
شـلش أى خيـر عاد عـلى مـصر من الـتجـربة الـيهـودية فـيهـا على مـدى قرن ونـصف ? ويأتى
كن أن تتذكره األجيال جيال بعد جوابه هو أن هذا اخلير كان عاديا عامة ولم يكن فيه ما 
جـيل مثل بطولة مـعينة أو أثر عـلمى أو أدبى أو فنى بارز بل إن الذيـن برزوا منهم كأفراد
ـوسـيقى والـغـنـاء مثل داود حـسـنى ولـيلى ـسـرح مـثل يعـقـوب صـنوع أو ا فـى الصـحـافة وا
عـنى العـشائرى أو األيـدلوجى. فـهؤالء على مراد كـانوا من أشد الـيهـود بعدا عن الـيهـود با
ـصـرى وبـعيـدا عن تـفـكـير الـعـشـيرة سبـيل الـتـحديـد.. كـانـوا أكـثر انـدمـاجـا فى اجملـتمع ا
اليـهـوديـة وأقل حتـمسـا لألحالم الـصـهـيـونيـة وحـتى حـ حتـمس بعـضـهم ـ مـثل صـنوع ـ
فـعلوا ذلك فى أواخـر حياتـهم.. ح كفـوا عن العـطاء واإلبداع نـاهيك عن عدم الـتدين الذى

أدخل بعضهم مثل ليلى مراد.. فى دين آخر غير اليهودية.
ؤلف إلى مالحـظة أخرى تتـمثل فى أن هؤالء الـذين برزوا وتألقت الحـظة ا وتقود هذه ا
ـصـرى الـعـادى عـلى أسـاس أنهم ـسـتـوى الـفردى نـادرا مـا فـكـر فـيـهم ا أسـمـاؤهم عـلى ا
يـهـود. يخـتلـفون عـنه ديـنا أو حـظا.. ثم يـنـتقل إلى مالحـظة ثـالـثة تـتمـثل فى أن الـصهـيونـية
ـرمـوق فى غيـر مجـاالت الـصحـافة شـغـلت اليـهـود فى مصـر خالل هـذا القـرن عن اإلبداع ا
وسيقى والـغناء على الـرغم من فرص االزدهار التى أتيـحت لهم كما لم تتح فى ـسرح وا وا
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أحـيان كـثـيرة لـلـمصـريـ غيـر الـيهـود فـقد روجت الـصـهيـونيـة بـينـهم فـكرة الـضـيف حيث
يـصعب علـى الضيف أن يـشعر بـاالستقـرار النسـبى الالزم فى عمـلية اإلبـداع أما الذين لم
فـهم فى احلـقيـقـة الذين أبـدعـوا وأجادوا فى يـشعـروا من الـيـهود بـأنـهم ضيـوف عـلى مصـر
إبــداعـهم ومع ذلـك كـله ازدهـرت أحــوال الـيــهـود وأنــشـطـتــهم بـشــكل عـام لم يــكن فى هـذا

قدار ما كان فيه من خير للطائفة وإفرادها ككل(١). صر  االزدهار خير كبير أو عميم 
لـحوظـات قـد تلـتقى أو تـتـعارض فى ظل حـقـائق تؤكـد أن أبرز وفـى اعتـقادنـا أن هـذه ا
الـســلـبـيـات فـى مـسـيـرة مــعـظم الـفـنــانـ الـيـهــود فى مـصـر هى ضــبـابـيـة تــفـاعالت الـواقع
عيش سـواء داخل األسرة اليـهودية أو الـعشيـرة أو اجملتمع بـكافة االجـتماعى والـسياسـى ا
طـبـقـاتـه وعـقـائـده وعـلـيـنـا أن ال نـنـسى أن الـفـنـان الـيـهـودى الـذى نـبـتت جـذوره فى مـصـر
تاحة على عـطيات الفنـون ا شاعر اإلنسـانية  تراكمت خـبراته عبر مـراحل امتزجت فيهـا ا
ســاحـة الـشــرق الـعـربى دون أى ضــغـوط تـفـرض جتــاهل أو نـبـذ اآلثــار الـفـنــيـة الـوافـدة أو

تأصلة والتى وجدت طريقها إلى إبداعاته سواء عن قصد أو بدونه.. التأثيرات الدينية ا
ولعـلنـا ندرك ذلك عـنـد النـظر إلى مـسيـرة النـماذج الـتى أشـار إليـها حتـديدا عـلى شلش

عنى العشائرى أو األيدلوجى. باعتبارها من أشد اليهود بعدا عن اليهود با
سنـجد أن داوود حسـنى تعلم األوزان والضـروب والعزف عـلى يد الشـيخ محمـد شعبان
حتى تألق اسمه بـ ملحنى ومنـشدى جيله حـتى إذا ما أقبل احلظ غنت له أم كـلثوم وليلى
مراد وجناة على وأسمهان وفتحـية محمود وصالح عبد احلى. ثم حاول أن يستحدث أحلانا
تـتداخل فـيهـا األنغـام الفـارسيـة والتـركيـة ومع حتوله إلى تـلحـ األوبريت سـنجـد التـأثيرات
الـعبرانيـــة تتداعى فى بـعض أعمــاله فـعندما حلن "لـيلة كلـيوباتـرا" كان متــأثـرا كمــا يرى
د. حـس فوزى مـؤلف األوبريت بـنشيـد اإلنشاد لـسلـيمان: "ال شك أن الـشعر الـغرامى ب

لكة واضح التأثر بأحلان شوالميت وحبيبها"(٢). بطل الرواية وا
ثم يصل داوود حـسنى إلى مرحلـة لها مـغزاها ح يـقرر تقـد أوبرا "شمشـون ودليلة"
ـشـرف على ـسـئـول عن بنـك مصـر ا رحـوم طـلـعت حـرب بوصـفه ا فى ظل دعم تـلـقـاه من ا
مـسرح ترقـية الـتمثـيل العربى.. ومع ذلك فـالدعم األكـبر كان من داود حـسنى نفـسه بعد أن
حشـد كافة ضـروب فنه واضعـا نصب عينـيه أن يخرج أوبـرا كاملة يـصفهـا د. حس فوزى
ـصرى جلأ فى قليل أو كثير إلى االقتباس من أحلان سان وسيقى ا بقوله: "ال حتس أن ا
صاحبة األوركسترا الكبير لم فالـغناء األوروبى فى األوبرا  صانس ألوبرا شمشون ودليلة
ـصـرى كـان يـحـاول تـصـويـر كالم ـلـحن ا ــا ا يـكن فى مـتـنـاول الـنـاس ال فـهـمـا وال أداء إ
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الرواية بأحلـان شرقيـة صميـمة تاركا لألوركـسترا الـصغير ورئـيسه مهـمة اصطـحاب النغم
على حالة دون هارمونية. واضعا الزمات بسيطة هنا وهناك"(٣).

وتـوحـى كـلــمـات د. حــسـ فــوزى أن داود حـســنى ارتــبط بـنص أوبــرا "شـمــشـون
ودليلة" لـسان صانس دون أن يرتـبط بأحلانه وهـو ما يعنى أن أوبـراه كانت تردد نفس
أفكـار سان صـانس حـول أن العـبرانـيـ هم أصحـاب الوطـن الفـلسـطيـنى مـعتـمدا فى

ذلك على اختيار
اإلصـحـاحـات ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ من مــجـمـوعـة إصـحـاحـات سـفـر الـقـضـاة الـبـالـغـة ٢١
إصحاحا وذلك لنشر فكرته الصهيـونية  ولو كان قد اعتمد على بقية اإلصحاحات وعلى ما

جاء فيها لوصل إلى نتيجة أخرى ال تخدم أهدافه الصهيونية(٤).
ورغم ذلك لم تتبـدد مصرية داود حـسنى. واستمـر اإلعجاب بأعـماله من طبقـات مصرية
ـناسـبات الـرسـميـة والشـعبـيـة فهـو لم يكن هـرجـانات وا مـخـتلـفة. ومـا زال يحـتـفى به فى ا
ـا كان مصريا صميما وهذا ال يعنى أن الصهيونية لم حتاول ضيفا ينتظر حلظة الرحيل إ
ـوسـيـقى أو حـول أبـنـائـه الـذى هـاجـروا إلى إسـرائـيل بـعـد وفـاته !! االلـتــفـاف حـول تـراثه ا

ـصـريـة قـبل وفـاته بـعـامـ بعـض أحلـانه فى فـيـلـم  وحـتى عـنـدمـا اسـتـغـلت الـسـيـنـمـا ا
أنـتـاجهـمـا عـام ١٩٣٥ وهمـا "بـواب الـعمـارة" عن قـصـة لبـديع خـيـرى وبـطولـة وغـنـاء فتـحـية
مـحـمود وحـامـد مرسـى "الغـنـدورة" عن مسـرحـية بـنـفس االسم كتـبـها بـديع خـيرى وحلـنـها
هـديـة التـى لعـبت بـطـولتـهـا فى الـفيـلم كـان وراء إنـتاج الـفـيلم األول ـنـيـرة ا داوود حـسنى 
اليهودى شارل ليفـشتز أما الفيلم الـثانى فكان مشروعـا للموزع اليهودى ألـكسندر إبتكمان

نتج بروسبيرى. ثم انتقل إلى ا
وعندما نـنتقل إلى االسم الثـانى الذى ذكره د. على شـلش وهو. ليلى مـراد نستطيع أن
نـزعم ونـحن واثـقـون أن مـا حـقـقـتـه عـائـلـة لـيـلى مـراد فى مـصـر يـعـكس الى حـد بـعـيـد وجه
التسامح الـذى كان يعم أرجاءها قـبل أن تتسلط الصـهيونية علـيها. كان جدهـا ألبيها عازفا
عـلى الـقانـون وجـدهـا لوالـدتـهـا مـتعـهـد حـفالت وكان والـدهـا زكى مـراد وعـمهـا نـسـيم مراد
صرى فقام بالدور سرح الغنائى ا وعمها ماير مراد مطرب معـروف وشارك والدها فى ا

الغنائى األول فى أوبرا العشرة الطيبة التى وضع أحلانها سيد درويش(٥). 
وكانت ليلى مـراد واحدة من مجمـوعة من اإلخوة واألخوات احـتضن الوسط السـينمائى
لحن فى وسيقى فى مصر أغـلبهم. وكانت بدايتـها فى عالم الغناء عـندما تبناهـا كبار ا وا
ـصرى" وبـعد سـبعـة وعشرين مصـر حتى أصـبحت "سـيدة األغـنية الـسيـنمـائيـة فى الفـيلم ا
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فيلما ارتفع أجرها من ٣٠٠ جنيه فى أول أفالمها "يحيا احلب" إلى ١٢ ألف جنيه فى نهاية
األربعينيات حيث لم يتفوق عليها فى األجر سوى أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.

ـا أحدثـته الصهـيونـية من اضطـراب ب الـيهود فى وذجا  ومع ذلك تعد لـيلى مـراد 
واقف التى حاصرتـها. فقد أشهرت مصر. بل وتكمن إحـباطاتها احلـقيقية من تضـارب ا
وبعد سـلم أنور وجـدى إسالمـها سنه ١٩٤٦ أى بـعد عـام واحد من زواجهـا من الفـنان ا
عام ١٩٤٨ كـثرت دعوات إسـرائيل لـها لإلقـامة هنـاك والعـودة إلى ديانـتها. ولـكنـها كانت
دائـمـا ترفض مـثل هذه الـعروض مـعلـنة أنـها مـصريـة مسـلمـة وهو مـا أدى فى اعتـقادى
إلى تـناثـر الشـائعـات التى حـاولت النـيل منـها ومع تـداعيات الـعدوان الـثالثى علـى مصر
هاجـر أخوتـهـا إلى اخلارج وظل الـصهـاينـة يطـاردونهـا باإلغـراءات التى وصـلت إلى حد
ـواطـنـة الـشـرفيـة" فى إسـرائـيل. وجـواز سـفـر دبـلـوماسـى ولقب عـرض مـنـحهـا درجـة "ا
"سـفيرة فـوق العـادة" وكان الرفض الـدائم هو موقـفها احلـاسم حتى لـقيت نداء ربـها على

أرض مصر فى عام ١٩٩٥.
إن الـفنـانـ الـيهـود وخـاصـة فى مجـال الـغـناء والـتـمـثيل حـاولـوا أن يـحقـقـوا تـواجدهم
ـؤكـد أن ـصـرى فى ظـل ظـروف سـيـاسـيـة واجـتـمــاعـيـة مـتـغـيـرة وا داخل نــسـيج اجملـتـمع ا
ـوجـودة فى اجملـتـمع لـتـحـقـيق وجـوده بـعـضـهم حـاول أن يـسـتـفـيـد من كـافـة الــتـنـاقـضـات ا
وانـتشـاره والبـعض اآلخـر رضى أن يظل مـستـهدفـا للـمؤامـرات الصـهيـونيـة مرة بـعد مرة
دون أن يسـتسـلم أو يتـنازل لـها لـذلك علـينـا أن ال نطـمس اإليجـابيـات حلسـاب السـلبـيات ـ
والـعـكس بـالـعـكس تـمـامـا  وأن نـحـكم عـلى مـسـيـرة الـفـنـان الـيـهودى فـى إطـار التـفـاعالت

عنى أدق حاصرته. االجتماعية والنفسية التى عايشها أو 
سرح والسينما سرح والسينماالطائفة اليهودية ب ا الطائفة اليهودية ب ا

ـسرح يـغزو مـصر بـكافة أشـكاله وألـوانه. توافـرت له كافـة العـناصـر الفـنية عـندمـا بدأ ا
سرح وب اشتراك مثلة.. فقـد ظلت التقاليد فترة طويلة حائال ب ا رأة.. ا ماعدا عنصر ا
سـرحـيـة فى الـربع األخـيـر من الـقرن الـنـسـاء فى الـتمـثـيل بـالـرغم من ازديـاد عـدد الـفـرق ا
ـنـافسـة الـفرق الـتاسع عـشـر وكـان من بيـنـهـا فرقـة أبـو خلـيل الـقـبانى الـذى كـان يضـيق 
ـنافـسـة بإشـراك العـنصـر النـسائى فى فـرقته األخـرى لـفرقـته وأراد أن يتـغلب عـلى هذه ا
ـصريـة الـتى تـقـبل أن تـتحـدى الـتـقـاليـد وتـظـهـر على سـتـحـيل أن يـجد الـفـتـاة ا وكـان من ا
ـسـرح فسـافـر إلى سوريـا حيـث التـقى هنـاك بـفتـاة يـهوديـة من هواة الـفن اسـمهـا "لـبيـبة ا
ثلـة بل كانت تتمـتع بصوت جـميل فجاء بـها القبـانى إلى القاهرة مـانيللى" ولم تـكن لبيـبة 



±∞µ

ـقـطــوعـات الـغـنـائــيـة ثم تـدرجت إلى ــسـرح بـ الـفــصـول لـتـلـقـى بـعض ا وأظــهـرهـا عـلى ا
طلوب(٦). االشتراك فى التمثيل وأحدث ظهورها األثر ا

ـسرح  وبـدأ أصحـاب الـفرق األخـرى يـحـذون حذو الـقـبـانى فى إظهـار الـسـيدات عـلى ا
وقـامت فرقـة سلـيمـان قرداحى بـتعـهد مـجمـوعة من الـفتـيات الـفقـيرات من الـيهـود بالـتدريب
ظ أستاتى وشـقيقتـها الصغرى أبـريز كما برزت وتأهيـلهن للتـمثيل وكان له فضـل تقد أ
فى نفس الفترة فتاة يهودية جميلـة حلوة الصوت قوية الشخصية اسمها ميليا ديان وكانت
زايا صريـة رغم أنها تـنحدر من أصل سورى واسـتطاعت بـهذه ا تـتكلم بـاللهجـة العامـية ا

أن تلفت
نـظر الـشيخ سالمـة حجـازى وضـمهـا إلى فرقـته وسرعـان ما تـقاسـمت البـطولـة معه ثم
انـضـمت إلى فـرقـة جـورج أبــيض واشـتـركت فى بـطـولـة الـعــديـد من مـسـرحـيـاته حـتى أخـذ

جنمها يأفل فاعتزلت التمثيل وتزوجت من وجيه إسرائيلى(٧).
وكان جنـاح ميلـيا ديان أكـبر مشـجع لعـدد من الفتـيات بنـات الطائـفة اليـهودية. فـظهرت
ظ وابـريز ستاتى ولكن أبرز مارى صـوفان ونظلة مزراحى ومـر سماط باإلضافة إلى أ
هؤالء كانت فيكـتوريا موسى الـتى بدأت حياتهـا هى األخرى بفرقة "الـشيخ سالمة حجازى"
١٩١٢ ثم انضـمت إلى فرقـة عبد الـله عكـاشة وقـامت ببـطولة مـعظم عـروض فرقـته وبعد أن
ثلـة أولى. ثم كونـت مع زوجها تزوجـته ظلت حتـتل مكـانه بارزة فى فـرقة عـكاشـة كبـطلـة و
صرية فرقة حتمل اسـمها ظلت تـعمل حتى عام ١٩٣٤ عنـدما انضمت إلى الـفرقة القومـية ا
عـام ١٩٣٥ ثـم اعـتـزلت فى الـعـام الـتـالى حـيث كـانـت تـعـانى من حـالـة عـصـبـيـة أثـرت عـلى
ثلـة مجيـدة حتسن تـمثيل األدوار اجلـادة والكومـيدية أدائهـا ويصفـها النـقاد بـأنها كـانت 

فوق ذلك كانت تتمتع بجمال اخللقة وعاطفة جياشة وصوت ناعم(٨).
على أن الـعامل الـشخصى فى مـسيـرة فكتـوريا مـوسى كفنـانه يهـودية الـديانة كـان أبعد
ـثلـة شهـيـرة وصاحـبة فـرقة حتـمل اسمـها. بل كـان هذا مـن مجـرد الطـموح إلى أن تـكون 
العامل الـشخصى يتمـثل فى شىء أساسى آخر وهو تـبنيهـا ألدوار تتعاطف مع الـشخصية
سرح بـطالت يهـوديات مثل "إسـتير" و"سـوسن العبـرانية" اليهـودية فـنجدهـا جتسد عـلى ا
صـري وفى مـقدمـتهم أمـا على مـستـوى رد الفـعل فقـد تـهيـأ لهـا من يهـيم بهـا عشـقـا من ا

األديب عباس عالم الذى كتب عن دورها فى أوبريت "هدى" أحلان سيد درويش يقول:
"هدى" رواية من نوع األوبرا ـ غنائية كل من فيها يطربون الناس بأصواتهم إنس وجن:
أشجار وأنهار. حتى الزمان يغنى. حتى اجلو والتماثيل كأنك فى مجلس فرعون. وقد جمع
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الـسحرة حولـه. فقـــدم كل مـنهم سحـره. ولكنك ال تـكاد ترى فكـتوريا مـوسى حتى تدرك أن
بنت موسى قد فعلت ما فعله أبوها بعصاه من قبل فقد ابتلعت اجلميع فى جوفها. ولم يبق
إال هى ال سـحر إال سـحـرهـا وال جمـال إال جـمـالهـا وال فن إال فـنـها وتـخـرج من هـدى وقد
نسـيت سيـد درويش وأبناء عـكاشة وكل شىء آخـر وال صورة انـطبعت فى ذهـنك وال سحر
أثـر فى نـفسك غـيـر صوت فـيكـتـوريا مـؤسى وجـمالـهـا وفنـها(٩) وينـهى عـباس عالم كـلـماته
بـقوله: "فـسالم مـنى إلى فـيكـتـوريـا وسالم يعـقـوب إلى يوسـف وأرجو أن ال يـكـون قد أكـلـها

الذئب".
ـمثالت الـيـهوديـات وفى مـقـدمتـهن جنـمة سـرح بـعـد ذلك فوج جـديـد من ا وزحف عـلى ا
إبـراهــيم وشـقــيـقــتـهــا الـكــبـرى ســريـنــا إبـراهــيم وصـاحلــة قـاصــ وشـقــيـقــتـهــا جـراســيـا

وفيكتوريا اشطاسى واستر شطاح وفيكتوريا كوه وغيرهن. قاص
سـلمـة. وقد اسـتطاعت ـمثـلة الـيهوديـة الطـريق للـممثـلة الـعربـية.. ا وهكـذا مهدت ا
صرية مثلـة ا رحـلة فى مقـال لها حتت عنـوان "ا جنمـة إبراهيم أن تبـلور مالمح تلك ا
مـثلة األوروبـية منـذ عهد ثالت الـعالم بالـتقديـر واالحتـرام جاء فيه: " نـشأت ا أجدر 
صريـة منذ عـهد قريب ـمثلـة ا بعـيد فى ظروف تـشبه تلك الـتى نشـأت فيهـا زميلـتها ا
مهدون إال أن األولى بعد كر األيام واألعوام هديت بـعد ضالل إلى سبيل مهدها لها ا
عـبدون. فـسارت فى ثـقة وأمـان إلى أن بـلغت مـا بلـغت من كمـال ـ أو قريب وعبـدهـا ا
ـصـريـة فـإنهـا إلى اآلن عـصـامـيـة وال يرجع الـفـضل فـيـما ـمـثـلة ا من الـكـمال ـ أمـا ا
كـسـبت ـ إن كـانت قـد كـسـبت شـيـئـا - إال لـهـا ولزمـيالتـهـا أفـراد تـلك األسـرة الـنـبـيـلة
ادى عندما الذين ال يثنـيهم عن اجلهاد فى سبيل الفن والـوطن هضم حقهم األدبى وا
رأة بسبب ـسرح ا سـرح فيه.. فعدم ا كان احلجاب سـائدا فى الشرق يـوم أن نشأ ا
بشرين لم يستسـلموا إلى اليأس بل ذللوا العقبة سرح ا عقبة احلجـاب. ولكن رجال ا
فى جـرأة وشـجـاعـة أمـثـالـهم من قـدمـاء الـغـربـيـ فـراح بـعـضـهم يـقـوم بـتـمـثـيل أدوار
ـا هو ال محالة سرح وربـطوا بينـها وبينه  النـساء فهيـأوا بذلك للمـرأة مكانهـا على ا
و ذلك بــالـفـعل بـعـد وقـت قـصـيـر وسـبق إلى جـاذبـهـا إلى أحـضــانه غـدا أو بـعـد غـد
سيحيـات بالشام. فكان لهن فضل تشجيع سرح من سبق من النـساء اليهوديات وا ا
صرية ولم مثلة ا عترك ظهرت ا سلمات فتبعتهن وحلقن بـهن بعد قليل وفى هذا ا ا
ض عهـد طويل حتى كان لها التفـوق والسبق وانعقد لهـا لواء الزعامة وزميالتها من

مثالت الشرقيات "(١٠). ا
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ـصرية الصمـيمة حتـى عام ١٩١٥ عندما ـمثلة ا صـرى محروما من ا سرح ا لقد ظـل ا
ـثلـة مصـرية بـفرقـة عزيـز عيد. مآلت شـوارع القـاهرة إعالنـات ضخـمة تـبشـر بظـهور أول 
هدية التى كانت شهرتها تغطى اآلفاق وكانت تنشد طربة منـيرة ا مثلة هى ا وكانت هذه ا
سـرح الغـنائى لـلشيـخ سالمة حـجازى ولكن فى التـمثـيلـيات التى يـقدمـها عـزيز عـيد عـلى ا
سـرح بأن يأتى الـيوم الذى تـظهر ـسرح بـعث األمل فى نفوس عـشاق ا ظـهور منـيرة على ا

سرح. صرية على ا رأة ا فيه ا
سرح إلى أن ظـهرت بعدها ثلة مـصرية ظهـرت على ا استمـرت منيرة حتمل لـقب أول 
روز الـيـوسف واألخـوات رشـدى (رتـيبـة وأنـصـاف وفـاطمـة) وزيـنب صـدقى وفـردوس حسن
ـصريـة لـلـعمل ـرأة ا وأميـنـة رزق وعـلويـة جـميـل وعزيـزة أمـير وغـيـرهن من رائـدات كـفاح ا

بالفن.
ـمثـلـة اليـهـودية بـشـكل مـكثف إلى وكـان من الطـبـيـعى مع ظهـور الـسـينـمـا أن تتـواجـد ا
لك أى جذور له مثل اليهودى الذى ال  سيحية.. بينما كان دور ا سلمة وا جانب زميلتها ا
ـصرى ـ بـاسـتـثـنـاءات قـليـلـة ـ يـقـتـصـر عـلى فئـة من الـهـواة الـذين يـسـتـمدون ـسـرح ا فى ا
شرقى) سطوتهم من عملهم كمنتج أو مخرج لألفالم من أمثال توجو مزراحى (أحمد ا

بدر الما وداد عرفى.. إلخ.
مثـلة اليهوديـة.. بينما كان صرية تتـمسك با كانت األفالم الروائيـة األولى فى السينمـا ا
. فـفى عـام ١٩٢٣ يـخـرج مـحـمـد بيـومـى فيـلـمه ـسـيـحـ ـسـلـمـ وا ـمـثـلـون الـرجـال من ا ا

علم برسوم يبحث  الروائى القصير "ا
سـرح مثل عن وظـيفـة" (١٢ق) وفـيه تشـارك فـيكـتـوريا كـوه أسـمـاء لهـا صـيتـها فـى ا
ـمـثـل أمـ عـطــا لـله فــيـلم ثم يـخــرج بـيــومى حلـســاب ا بـشــارة واكـيم وعــبـد احلــمـيــد زكى
ـمـثـلـة الـيـهـوديـة أديل لـيـفى دور راقـصـة يـقع فى "الـبـاشـكـاتب" ١٩٢٥ (٣٠ق) وفـيه تـلـعب ا
غرامها مـوظف يندفع إلى االختالس لينفق عليـها وينتهى به األمر إلى دخوله السجن(١١) ثم
يخـرج إستيـفان روستى حلسـاب أم عطـالله أيضـا فيلم. "البـحر بيـضحك ليه" ١٩٢٨ وفيه

تقوم إبريز ستاتى بدور البطولة أمام زوجها منتج الفيلم.
تـمصرين ـمثـل اليـهود وا وبينـما يـعتمـد بدر الما فى أفالمـه األولى على مجـموعة من ا
(أيـفون جـوين. ديـفـيـد مـيـفانـو. مـاتـيـولـيفى. وداد عـرفى. دولـلى انـطـوان.. إلخ) جنـد تـوجو
ـشرقى" كـما يـلتـزم فى معـظم أفالمه التى مزراحى يـقوم بـبطـولة أفالمه حتت اسم "أحـمد ا
غنيـات اليهـود أغلبهم من مثـالت وا مثـل وا أنتجهـا فى اإلسكنـدرية بتـقد مجمـوعه من ا
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ـمثل الكـوميـدى "شالـوم" الذى لعب بـطولـة ستة من الهـواة وكان أكـثرهم حضـورا وموهـبة ا
ـصرية بعد فـيلمه "الرياضى" ١٩٣٧ وكان فى أفالم مـزراحى قبل أن يختفى عن الـسينما ا
معظم أفالمه يلعب دور بائع اليانصيب الـيهودى عندما تتعثر محاوالته فى التعامل مع أبناء
سلم سلم رغم إخالصه وطـيبته وكرمه ورغبته فى إرضاء كل جيرانه من ا البلد من ا

ولقد آمل مزراحى فى أن يخلق مجموعة من النجمات اليهود لبعضهن خبرات مسرحية مثل
هدى" والـبعض اآلخر من الهـواة أو من مغنيـات النوادى اللـيلية من أمـثال "جينان "بهيـجة ا
رفـعت" و"عـدالت" و"زوزو لبـيب" و"فـيتـوريـا رفـحى" و"لطـيـفـة نظـمى" و"سـتيـلال درزجـلـو"ولعل
ـغنـية زوزو ـهدى الـتى انطـلقـت ببـطولـة ستـة من أفالم مزراحى وا أشـهـرهن كانت بـهيـجة ا
لبـيب التى ظهـرت فيمـا يقرب من عـشرة أفالم قام بـإخراجهـا مزراحى وأورفانـيللى أما فى
أفالم مزراحى القـاهرية فلم يقـدم فيها من الـنجوم اليهـود سوى ليلى مـراد التى يعود فضل

اكتشافها كممثلة ومطربة إلى محمد كر عندما قدمها فى فيلم "يحيا احلب" ١٩٣٨ .
ـمثالت اليـهود الذين مثـل وا ـسيـرة أهم ا وفى السـطور الـتاليـة سنعـنى بشـرح موجز 
صـرية وكان لـكثـير من الـتفـاعالت االجتمـاعيـة والسـياسـية دورها فى ارتبـطوا بالـسيـنمـا ا
حتديد اجتاهاتهم الفنية ولكن قبل ذلك يـهمنا أن نستخلص عده حقائق نسوقها فى البداية

ا تأتى مسيرة هؤالء الفنان كدليل أو برهان لتأكيدها. فر
تغيير األسماءتغيير األسماء

صرى ظلـوا محتفظ بـأسمائهم األصلية دون سرح ا عندما ظهر الـيهود على خشبـة ا
أى اضـطـرار إليـجـاد أسـمـاء بـديـلـة تـسـايـر الـروح الـعــامـة لـلـجـمـاهـيـر غـيـر الـيـهـوديـة الـتى

تشاهدها وتنطوى القائمة على أسماء كثيرة ذكرناها فى السطور السابقة.
ولم يـبدأ اليـهود فى تـغيـير أسمـائهم إال بـعد ظـهور الـسينـما حـيث أصبح الـراغبون فى
ـصـرية وحـصاد شـبـاك التـذاكر ال يـجـدون منـاصا من أن الـنـجومـية حتـت مظـلة الـسـينـما ا
يستـبدلوا أسماءهم اليهودية بأسمـاء مصرية محايدة (يشترك فيـها أبناء الديانات السماوية
ـهدى) وبدرو الماس (بدر الما) وراشيل إبراهام الثالث) فأصبـحت هنريت كوه (بهيجة ا
تمصر توجو مزراحى ليفى (راقـية إبراهيم) وليليان كـوه (كاميليا) بل ودفعت اإليـطالى ا
شرقى). فى ذروة رغبته فى أن يكون جنما سينمائيا مصريا إلى تغيير اسمه إلى (أحمد ا
وهنـاك أسماء يـهودية لم حتاول الـتوارى وراء أسمـاء بديلـة مثل شالـوم الذى اختفى فى
ن قدموه فى األفالم سوى نهاية الثالثينيات ولم تكن تستقيم األمور بالنسبة له أو بالنسبة 
بـاإلبـقـاء على اسـمه احلـقـيـقى حـتى يؤدى رسـالـته االجـتـماعـيـة أو الـسـياسـيـة!! ولـكن هـناك
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" و"إسـتـير شـطـاح" ظلـت تعـمل بـأسمـائـهـا اليـهـودية. أسـمـاء أخرى مـثل: "فـيـكتـوريـا كوهـ
وظلت اجلماهير تتعامل معها دون أى حساسية أو تعليق.

الزواج اخملتلطالزواج اخملتلط
كـانت حـرية الـعـقيـدة من أثمن مـا تـميـزت به مـصر وحـرصت على تـأكـيده.. وكـان وجود
صرى(١٢) ولم يكن اليـهود فى مصر شـيئا مـألوفا ومعـتادا لدى كثـير من طوائف اجملـتمع ا
سيحيـة أو اإلسالمية حتوال تفـرضه حتميات اجـتماعية أو حتول بعض اليـهود إلى الديانـة ا
ـسـلـمـة من غـيـر ـصـرى إال فى إطـار زواج ا ديـنـيـة تـنــبع من طـبـيـعـة احلـيـاة فى اجملـتـمـع ا
سرحى فى سنوات ما قبل ـسلم لقد تعددت الـزيجات التى شهدهـا الوسط السينمائـى وا ا
ية الثانية ولم تقض تلك الزيجات خاصة القائمة ب يهوديات ورجال من أديان احلرب العا
أخرى عـلى حريتـهن فى العقـيدة فهـناك من ظل محـافظا عـلى يهوديتـه وهناك من حتول إلى
دين الـزوج. وفى هـذا اإلطار تـزوجت فيـكـتوريـا موسى من عـبـد الله عـكاشـة وابـريز سـتاتى
من أم عطا لـله واعتنقت جنـمة إبراهيم اإلسالم بـعد زواجها من عـباس يونس وهو نفس

." ما حدث مع سالى قاص التى حتولت بعد إسالمها إلى "صاحلة قاص
ولـكنـنا نـرصد فى الـزيجـات التى تـمت بعـد ذلك فارقـا ملـموسـا هو الفـارق الزمـنى. ففى
ـسيـحيـة ألسباب مـختـلفـة " فلو دخل ذروة الـتهديـد النـازى بزغت نـزعة اعتـناق اإلسالم أو ا
ـعبـد اليـهودى"(١٣) رومـيل إلى الـقاهـرة سيـكون اجلـامع والكـنيـسة مـوضع تقـدير أكـثر من ا
الـعديـد من الـيهـود ساروا فى هـذا الطـريق واعتـنـقوا االسالم. وبـذل بعـضهم اجلـهد لـلزواج
من غـيـر اليـهـود يسـانـدهم فى ذلك "طقـوس ديـنيـة تـساعـدهم عـلى االرتداد من أى دين من
أجل العـودة إلى ديـنهم وأهم هـذه الـطقـوس "صالة كل الـنذور" وهـذه الـصالة قد خـصصت
ـسيـحـية فـإذا تلـوا هذه للـيـهود الـذين تضـطـرهم ظروفـهم إلى إشـهار إسالمـهم أو إشـهار ا

سيحية وعادت بهم إلى اليهودية(١٤). الصالة أعفتهم من اإلسالم أو ا
لــذلك فــالـزيــجـات الــتى جـرت فى ظل الــتـهــديـد الــنـازى أو فى ذروة الــصـراع الــعـربى ـ
صـرى جتاه الـيهود اإلسرائـيلى بكل مـا يحـمله من تـداعيات ذات مـغزى فى نـظر اجملـتمع ا
عـامـة وإسـرائـيل بصـفـة خـاصـة. كانـت زيجـات حتـكـمهـا حتـمـيالت نـفـسيـة فى طـريـقـها إلى
الـتـراكم ب الـيـهود وغـير الـيـهود لـذلك كـان الفـشل فيـهـا ليس بـالـقلـيل فـقد  طالق لـيلى
مـراد من أنور وجدى وسـميـحة مراد من عـلى رضا ثم زواجـها من اليـهودى لـيون كاذيس
وراقـيـة إبـراهـيم من مـهـنـدس الـصـوت مـصـطـفى والى ثم زواجـهـا من رجل أعـمـال يـهودى
ومنـير مراد من سـهير الـبابلى وجنـوى سالم من عبد الـفتاح الـبارودى وحتيـة كاريوكا من
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ــتـمـصـر سـول ـمـثــلـة لـوال صـدقى مـن الـيـهـودى ا الـضــابط االمـريـكى الــيـهـودى (لـيــفى) وا
بيانكو(١٥). 

وبعـد صدور الطبـعة األولى من هذا الـكتاب كـان من أبرز التحـفظات الـتى أبداها بعض
الـقراء أنـنـا جتـاهـلنـا فى هـذا الـفـصل ذكـر الفـنـان" عـمـر الشـريف " خـاصـة بـعد أن أدعت
صحـيفـة اجلارديـان البـريطانـية فى عـددها الـصادر فى ٣١ أكـتوبـر ٢٠٠٥ أنه ولد يـهودياً
وكان اسمه ميـشال شلهوب قـبل أن يعتنق اإلسالم ديـناً عام ١٩٥٠ بغـية الزواج من سيدة
الـشـاشة الـعـربـيـة فـاتن حـمـامـة كـما أشـار الـبـعض إلى أنـنـا من نـاحـيـة أخـرى أكـدنـا على
ـسـيـحـية يهـوديـة األخـوين " إبـراهـيم وبـدر المـا " رغم أن هـنـاك من كـشف عن أصـولهـمـا ا
وأنـهـما مـن موالـيـد بيت حلم فى فـلـسطـ والـواقع أن مسـألـة حتديـد الـديانـة الـيهـوديـة ب
الـفــنـانــ مـعــقـدة لـلــغـايــة وغـالـبــا مـا تــخـلق مــشـاكل والــتـبـاســات خـاصــة فى اجملـتــمـعـات
ـتـحدة ـثال) فـفى " الـواليات ا الكـوزمـوبولـيـتـانيـة او الـتى كانت كـذلك (مـصـر على سـبـيل ا
األمريكية " وهى اهم بلـد كوزموبوليتانى فى العالم مازال اليـهود عندما يؤرخون للمشاهير
من فـنانـيهم يـواجهـون صعوبـات فى حتديـد هويـة بعـضهم بـشكل يـقيـنى  وتأكيـدا على ذلك
The Jewish Celebrity : Hall Of Fame جنـد كتابـا صدرت طبـعته األولى عـام ١٩٨٧ بعنوان
 "" تأليف تيم بوكسـير يقسم مشاهـير اليهود فى السيـنما والتليـفزيون األمريكى إلى أربعة

" تـونى كـيـرتس " " داسـتـ ـثل " كـيـرك دوجالس فـئـات : يـهـودى (وهـو يـهـودى األب واأل
هـوفـمـان " " بـربـاره سـتـريـسـانـد "..إلخ) نـصف يـهـودى ( وهـو يـهـودى األب أو األم مـثل "
كـارى جرانت " "بـول نيومـان " "روبرت دونيـرو"" جوان كولـينـز ".. إلخ)  مشاهـير يعـتقدون
أنهم يهـود ولكنـهم ليسـوا متأكديـن من ذلك (مثل " آلى ماكـجرو " " روبرت كالب ".. إلخ)
شاهـير مـعروفـون انهم يـهود ولكـنهم لـيسـوا كذلك (مثل " أمـا الفـئة الرابـعة واألخـيرة فـهى 
مايكل ك " " رود ستـيجر " " روبرت نيولى ".. إلخ) وهذه التقسـيمات غير متأثرة بالطبع
ن هو اليهودى والتى تعتبر أن اليهودى فقط هو من كانت أمه يهودية. بتعريفات إسرائيل 
فـإذا أتـخذنـا تـقـسيـمـات " تيم بـوكـسـير "كـمـقـياس فـسـنجـد أن كل مـا أثـير حـول " عـمر
الـشريف "أقتـصر - عـلى حد علـمى - على أن جـدته كانت يـهودية وأن ابـنه " طارق " تزوج
من يـهودية وهذا ال يـعطيـنا احلق فى التـعامل معه بـاعتبـاره كان " يهـوديا "إال إذا بادر هو
بـإعالن ذلك  أما بـالنـسبـة "لألخوين المـا" فيـبدو أنه ينـطبق عـليـهمـا سمات الـفئـة الثـانية أو
الـرابعـة من تقـسيـمات بـوكسـير فـقد عـرفا خالل الـعشـرينـات والثالثـينـات بأنـهمـا يهـوديان
صـريـة" اجلزء األول ويـشـير األسـتـاذ "أحمـد احلـضـرى" فى كتـابه الـهام "تـاريخ الـسـينـمـا ا
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١٩٨٩ إلى أكـثر من مصـدر صحفى يـؤكد يهـوديتهـما دون أى تعـليق منـهما فى تـلك الفترة
ـصـريـة وفى ـمـتـدة مع يـهـود الـسـيـنـمـا ا ـمـيـزة وا يــنـفى ذلك  بل اسـتـمـرا فى عالقـتـهـمـا ا
مـقـدمـتـهـم أصـحـاب شـركـة " جـوزى فـيـلم " كـمـا دعـت حتـركـات أحـدهـمـا قـبل وبـعـد حـرب
فلسط إلى احليرة والريبة وهو ما يوحى إلى االعتقاد بأن استسالمهما لصفة " يهودى "
مرجـعه إما ألسـباب إنتـهازيـة فى محـاولة لاللتـفاف حـول اجملتـمع اليهـودى فى مصـر بهدف
الـية واالجـتمـاعيـة بعـد وصولهـما إلى االستـفادة من إمـكانـياته فى كـافة اجملـاالت الفـنيـة وا
اإلسكـندريـة من شيـلى يحـمالن أسمـاء أجنـبيـة - شبه يـهوديـة :"إبراهـام وبدرو الماس" أو
كـانـا بــالـفـعل يـهـوديـان ولــكن من نـاحـيـة األم وفى احلــالـتـ لن نـصل لـيــقـ حـول حـقـيـقـة

ا ظل هذا اللبس قائما.  عالقتهما باليهود واليهودية طا
الهجرةالهجرة

والنـاظـر إلى الفـنـانـ اليـهـود الذين هـاجـروا إلى إسـرائيل يـسـتـشعـر خـضوع بـعـضهم
ؤكد أن لضـغوط اجتمـاعية وعائـلية تنتـهى بهم إلى الهجـرة دون أى رغبة حقـيقية لـها فمن ا
سـريــنـا إبـراهـيم أو جـرسـيــا قـاصـ لـو كـانت ظـروفــهـمـا االجـتـمـاعــيـة تـتـشـابه مع ظـروف
ـتزوجـت مـن مسـلمـ ولهـمـا أبنـاء من هذا شقـيقـتـيهـما جنـمـة إبراهـيم وصاحلـة قـاص ا

ا كان األمر يختلف. الزواج ر
ثالت من أمـثال فـكتوريـا كوه ثـل و كمـا أن فكرة الـهجـرة قد تتـبدد عـندما جنـد 

إسـتـيـر شـطاح جنـوى سـالم سالمـة الـيـاس فـيـفى يـوسف وغـيـرهم يـفـضـلـون العـيش فى
بلدهم مصر فى ظل أوضـاع اجتماعية متواضعة عن قـضاء ما تبقى من حياتهم فى مجتمع

. ا ال يتالءم تنظيمه وتكوينه وعاداته مع طبيعة نشأتهم كيهود مصري ر
وهناك هجرات لفنان عندما جنردها من مالبساتها التاريخية جندها تؤكد أن إسرائيل
ـشارك فى النضال من تعاطـف معها وا صـري ا لم تكن حلمـا لبعض الفنـان اليهود ا
تحدة رغم حصولها على أجل حتقيق أهدافها ومنهم راقية إبراهيم التى تقيم فى الواليات ا
شـرقـى) الـذى هاجـر إلـى أوروبا جـواز سـفـر إسـرائـيـلى وأيـضـا تـوجـو مـزراحى (أحـمـد ا
وعاش فيها حـتى وفاته عام ١٩٨٦ وسميـحة مراد التى هاجـرت إلى أمريكا بعـد انفصالها

من زوجها ليون كازيس أحد وسطاء الوكالة اليهودية(١٦).
مناصرة وتمويهمناصرة وتمويه

ـحـاوالت فـنيـة تـسـعى إلى منـاصـرة اجلـانب الـعربى فى انفـرد بـعض الـفنـانـ الـيـهود 
. وسواء جتسدت تلك احملاوالت فى أفالم مواقفه السياسية سواء قـبل أو بعد حرب فلسط
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صرى أثـناء أو بعد حـربه ضد إسرائيل سـينمائـية تنـاصر الفلـسطينـي أو تؤازر اجلنـدى ا
أو تـسهم فى االحـتفـاالت التى واكـبت قيـام ثورة يـوليو ١٩٥٢.. فـالواقع أن أبـرز مالمح تلك

احملاوالت هى سطحيتها فى ظل دعائية أهدافها.
غـزى وراء اخـتيـار اخملـرج يوسف وهـبى لـلمـطـربة لـيـلى مراد لـكى جتـسد فـلو درسـنـا ا
شـخصيـة الفلـسطيـنية فى أوبـريت عن األسيرة داخل فـيلمه "شـادية الوادى" ١٩٤٧ لـوصلنا
إلى نتـائج نعـتقـد أن لهـا مغـزاها بـالنـسبـة للـيهـودية األصل لـيلى مـراد.. ألن األوبريت يـركز

رأة الفلسطينية فى ظل االحتالل األجنبى! على معاناة ا
صري ـمرضات لـلعنايـة باجلنـود ا وعـندما تـرتدى كل من كامـيليا ولـيلى مراد مالبس ا
الـعائدين من حرب فـلسط فى فيـلمى "أرواح هائمـة" ١٩٤٩ "احلياة احلب" ١٩٥٤ وتتزين
راقـيـة إبـراهـيم بـعـلم مـصـر!! بـهـالله وجنـومه الـثالث فى فـيـلم "مـاكـانش عـلى الـبـال" ١٩٥٠
ـصر أجـمل بـلد فى ويـنشـد مـنيـر مراد لـثـورة يولـيـو فى فيـلـمه األول "أنا وحـبـيبى" ١٩٥٣ و
الدنيا فى فيلمه الثانى "نهارك سعيد" ١٩٥٥ نستشعر أن ثمة مبالغة وادعاء حتى ولو كانت

النوايا بالنسبة لبعضهم صادقة ومخلصة. 
التكر ب الوعى والغفلةالتكر ب الوعى والغفلة

ـصـريـة لم يـكن مـشـرفـا بـحـال من األحـوال بل رغم أن أثـر بـعـض الـيـهـود فى األفالم ا
هدامـا مـدمرا يـشيع الـفرقـة ب الـنـفوس ويـعمق الـكراهـية لـكل مـا هو مـصرى ويـسعى إلى
صـرى نظـر إلى كل األعمـال التى قـدمهـا اليـهود فى ـتفـرج ا التـسطـيح سعـيا لـلربح فـإن ا
صـرية أحيـانا بـحيـاد وموضوعـية وأحـيانا أخـرى بإعـجاب مـشوب بالـغفـلة وعدم السـينمـا ا
ـتـلقى الـوعى خـاصـة فى ظل عـدم مـسانـده ثـقـافـيـة وإعالمـية جتـعل األمـر ال يـلـتـبس عـلى ا

تباينة. واقف ا فيظن أنه ليس هناك فروق ب ا
سـئـولـة بتـكـر بـعض الـفـنانـ الـيـهود ـوضـوعيـة أن تـهـتم اجلـهـات ا رغم ذلك فـانه من األمـور ا
ناسبة مرور ٥٠ عاما من صرية.. فقد  تكر "ليـلى مراد"  جلهودهم اإليـجابية فى احلياة الفنيـة ا
ها فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى صرية باعتبـارها من روادها كما  تكر تاريخ السينما ا
١٩٩٢ (١٧) ومنحت "جنـمة إبراهيم" من الـدولة وسام العـلوم والفنـون من الطبقـة األولى وحصلت على
معاش اسـتثنائى كما  عالجها على نفـقة الدولة لدى طبيب العيون الـدكتور باركيرى فى إسبانيا(١٨)
ـقدس" تقـديرا لدورها وفـازت جنوى سالم بـجائزة الـدولة فى عيـد الفن ١٩٧٨ ومنـحت "درع اجلهاد ا
ـلحـن منـيـر مـراد وسام اإلنـسـانى فى الـتـرفيـة عن جـنـود اجلبـهـة أثـناء حـرب االسـتـنزاف(١٩) ومـنح ا

الفنون والعلوم فى احتفال عيد العلم لعام ١٩٦٦ إلخ.
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ثالت.. مالمح موجزة ثالت.. مالمح موجزةثلون و ثلون و
شرقى (توجو مزراحى) شرقى (توجو مزراحى)* أحمد ا * أحمد ا

لـيس هـنـاك شك فـى أن الـسـيـنـمـا الـصـامـتـة فى مـصـر قـد أتـاحت الـفـرصـة لـكـثـيـر من
ارسـة التمـثيل دون أى خبـرة أو موهـبة حقـيقيـة بل وجعلت ـتمـصرين من  السـينمـائي ا
ـونتاج وأحـيانا البعـض من منتـجى األفالم يقوم بـالتـمثيل واإلخـراج والتألـيف والتـصوير وا

بتصميم الديكور!
لـعل من أبرز هـؤالء "تـوجو مـزراحى" الـذى ظهـر فى أفالمه األولى كـمـمثل بـاسم (أحـمد
نـطق يبرر ـشرقى) بـينمـا احتفظ بـاسم "توجـو مزراحى" كمـخرج لتـلك األفالم ورغم أن ا ا
توارى تـوجو وراء اسم شـرقى من أجل تقـد شخـصيـات عربـية جلـمهـور أغلبـه من العرب
فـان اخملـرج حـلـمى رفـلـة الـذى كان مـن العـامـلـ مع تـوجـو فى أفالمه كـمـا كـيـيـر ومـسـاعد
شرقى) سابقا: لعب توجو مخرج يقول فى مقال كتبه حتت عنوان "توجو مزراحى" (أحمد ا
ــشـرقى" وذلـك خـوفـا مـن بـطش والــده الـذى كـان يــعـمل بـطــولـة أفالمه حتت اسـم "أحـمـد ا
ال ومن عـائـلة مـحافـظـة يعـتبـر ـ مـثل باقى الـعـائالت ـ التـمثـيل أو كـما كـانوا بـالـتجـارة وا
عـيبة التى تسىء إلى العائالت وكان والده صارما يسمونه حيـنئذ بالتشخيص. من األمور ا
شديد البـأس يخشاه توجو(٢٠) وهى كلمات تـدعو للسخرية لـيس ألن التمثيل لم يكن يشكل
مشكلة أخالقـية أو اجتماعيـة سواء بالنسـبة لألوروبي أو اليـهود ولكن ألنه يفترض أن من
ـمثـل حتت قنـاع االسم الـعربى!! فى سـيشـاهـد فيـلم تـوجو اخملـرج لن يـتعـرف عـلى توجـو ا
. علم أحـمد مدمن الـكوكاي شـرقى دور ا " ١٩٣٠ يلـعب أحمد ا فيـلمه الصـامت "الكوكـاي
وفى فيلـمه "أوالد مصـر" ١٩٣٢ يلـعب دور طالب الهـندسـة ابن احلوذى والـفيلم لـيس فيـلما
صـامتـا كـمـا يـعـتقـد الـبـعض حـيث تـرى مـجلـة "الـكـواكب" "أن مـزراحى حـاول أن يـجدد فى
ـشـاهد شـريطه هـذا. ولـكن مـحاولـته هـذه خـرجت عـاجزة بـعض الـشىء وكـان أن ظـهرت ا
الـنـاطـقـة عـلى غـيـر مـا يـجب أن تـكـون. فـمـعظـم الـكالم كـان يـسمـع والـعنـاويـن ظاهـرة عـلى
الشاشة. وهذا خطأ فى إخراج األشرطة الناطقة وفكرة الشريط ال بأس بها ولكنها كانت

شاهد فى صور غير مشرفة "(٢١). تظهرنا فى بعض ا
ـر وقـت طويـل عـلى ظـهـور الصـوت فـى السـيـنـمـا يـتـخـلص مـزراحى من اسم وقـبل أن 
(مـشـرقى) لـيـلـعب دوره فى فـيـلـم "الـدكـتـور فـرحـات" ١٩٣٥ وفـيه يـتـحـاشى احلـوار الـكـثـيـر
مكـتفيـا بابتـسامات واثـقة يرسـمها عـلى مالمحه بوصـفه الطبـيب الشهـير العـائد من اخلارج

ركزه وشهرته. باحثا عن فتاه حتبه لشخصه وليس 
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أمـا فيـلمـه األخيـر فى مجـال الـتمـثيـل فكـان "البـحـار" ١٩٣٥ وفيه يـؤدى شخـصـية بـحار
تـخـونه زوجــته أثـنـاء غـيـابه ويــتـحـفظ الـسـيـد حــسن جـمـعه فى نـقـده لــهـذا الـفـيـلم عـلى أداء
مزراحى بقوله "لو أن مالمح وجـهه كانت تطاوعه فى التعبير عن عـواطفه لكان متفوقا تماما
ـكن أن يـتــردد من نـاقـد كــان فى نـفس الــوقت مـديــرا لـدعـايـة فى دوره "وهـو أقــسى نـقــد 

األفالم!!
* إستير شطاح * إستير شطاح 

لـيس هـناك من يـنـسى دور زوجـة أبـو الـوفا الـعـجـوز سـلـيطـة الـلـسـان فى فـيـلم "سالمة"
ن يشـاهده أنه أمام طاقة ١٩٤٥ فرغم قصـر الدور الذى يحتل افـتتاحيـة الفيلم. فـإنه يؤكد 
ـمثـلة مخـضرمـة تمارس الـتمـثيل منـذ بدايـة القرن الـعشـرين تنقـلت ما بـ كافة لـم تنضب 
صـرى" السكنـدر فرح "وفرقـة القرداحى" سـرحية الـهامة بـداية من فرقـة "اجلوق ا الـفرق ا
وفـرقـة "عـزيـز عيـد وسـلـيـمـان حداد" و" فـرقـة عـكـاشـة " و" الفـرقـة الـقـومـية " إلـخ. ولدت فى
دمشق فى ١٩ أكـتـوبر ١٨٨٤  وبـدأت التـمثـيل فى مـصر فى " فـرقة سالمـة حجـازى " عام

. ١٩١٦
يـتحدث عـزيز عيد عن جتـربته اإلنسـانية مع استـير شطـاح فيقول "إلسـتير شـطاح قصة
ـمثـلـ فى الـزمـان الـقـد وكانت من لطـيـفـة يـبـدو فيـهـا مـدى الـتـعاون الـذى كـان يـشـمل ا
أعـضاء الفرقة التى ألفـتها مع احلداد. ومثلنـا فى اإلسكندرية حفالت لم ننـجح فيها وعجزنا
فردها إلى عن دفع أجرة الفـندق وليس معـنا أجرة السفـر إلى القاهرة. فـسافرت إستـير 
القاهـرة. وعادت إليـنا فى اإلسكـندرية ومـعها أجـرة الفنـدق والسفـر. واقترضت مـنها كـثيرا

ورددت لها القروض واحلمد لله (٢٢).
ثلى ـسرحية والسـينمائية فـى مصر.. شاركت  وكان إلستير دورا نـشطا فى احلركة ا
ـسـرحى من ـمـثـلـ الـذى أنـشئ فى مـحـاولـة إلنـقـاذ الـنشـاط ا ـسـرح فى تـكـوين احتـاد ا ا
أزماته فى الثالثيـنيات وكان يرأسه جورج أبيض وشاركت أمـينة محمد فى تمثيل دور األم
الصينية فى فيلم "تيتا ووجن" ١٩٣٧ ويـعد أول فيلم مصرى  إنتاجه بنظام الكومبينة حيث

كان كل العامل فيه شركاء بجهودهم الفنية.
من أفالمها السينمائية "رباب" ١٩٤٣ " عنتر وعبلة " ١٩٤٥ " هذا جناه أبى " ١٩٤٥
 ,القـلب له واحد " ١٩٤٥ "  ,حـرم الـباشـا" ١٩٤٦ " ضحـيت غرامى " ١٩٥١  " ,احلرمان "
ــثـلـة عـجـوز ١٩٥٢ "تـمــر حـنـة"١٩٥٧ " " آه من حــواء " ١٩٦٢ من أدوارهـا األخـيـرة دور 
متصابية فى فيلم "أنا وزوجى والسـكرتيرة" إخراج محمود ذو الفقار ١٩٧٠. وتوقيت ظهور
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الـفيلم األخـير يعـنى أن " إستيـر شطاح " واصـلت حياتـها فى مصـر حتى وفاتـها حيث كان
عمرها أثناء تصويره حوالى ٨٦ عاما. 

* إلياس مؤدب* إلياس مؤدب
صـري يـنسبـونه إليهم والـلبـنانيـون يفعـلون نفس  أهم ما فى قـصة إليـاس مؤدب أن ا
الــشىء وهـو مــا يـعــنى أن الـشــخـصــيـة  الـتــعـامل مــعـهــا كـشــخـصـيــة عـربــيـة بــعـيـدا عن
فبـينما تـقول ماجدة صـبرا فى كتابهـا "بانوراما الـسينما الـلبنانـية" أن إلياس مؤدب ديـانتها
نبـتت جذوره األولى فى لـبنـان ثم أورقت شجـرة وجوده وأيـنعت فى مـصر. جنـد عرفـة عبده
عـلى يـقـول فى كتـابه "يـهـود مصـر" أن الـيـاس أحب الغـنـاء والتـمـثـيل وعمل مـنـولـوجست فى
األفـراح واشتهـر بتـقليـد اللـهجة الـشامـية.. بحـيث رسخ فى أذهان الـكثيـرين إلى يومـنا هذا

أنه ال بد وأن يكون من أصل لبنانى أو سورى" (٢٣).
ـصـريـة من زمن والـواقـع أن الـيـاس مـؤدب مـصـرى من أب سـورى اكـتـسب اجلـنـسـيـة ا
بعيـد وأم مصريـة من قحافـة. ضاحيـة مشهـورة فى طنطـا وأبوه مهـذب - بتشـديد الذال -

وأمه عائشة - سموها كذلك لكى تعيش !!
ولـد إيلـيا مـهذب سـاسون عام ١٩١٦(٢٤) وهو من خـريجى مـدرسة الـليسـيه سنه ١٩٣٢
ولـهــذا كـان أول مـونـولـوج أذاعــة "من فـوق لـتـحت" بــالـفـرنـسـيـة. كــان يـسـكن شـارع "سـوق
الــفـراخ" بــحـارة الـيــهـود.. وهــو من أسـرة تــخـصـصـت فى عـمل الــنـظــارات وبـيع وتــصـلـيح
لك مع شقيقه محال صـغيرا بشارع عبد العزيز أمام محالت عمر أفندى الساعات وكان 
ـسـاء كـان تـخت إلـيـاس مـؤدب يـتـكـون من خـمـسـة. شـقـيـقه يـعـمـالن نـهـارا فى احملل وفى ا

عازف العود والباقون من أبناء عمومته واجلميع فنانون وصناع نظارات.
ظـهـر ألول مـرة سنه ١٩٤٤ فى احلـفالت اخلـيـرية وكـان مـنظـمـو احلفـالت يرفـضـونه قبل
مـشاهـدته. تـعرف عـلى بـشارة واكـيم وإسـماعـيل يـاس الـلـذين فتـحـا له األبواب لـلـعمل فى
أمـاكن عديدة وتعرف من خاللـها على ببا عز الـدين التى عمل معهـا واستطاع بعد ذلك أن
نـولوجات بـاللغة يـشق طريقـة بسرعـة ويقف فى األريزونـا واألوبرج وحلمـية باالس ويـلقى ا

العربية ثم يلقى ترجمتها باللغة الفرنسية أو اليونانية.
أول أجـر تـقـاضــاه فى فـيـلم "هــديـة" ١٩٤٧ إخـراج مــحـمـود ذو الـفــقـار وكـان قـدره ١٥

جنيها.
أول شـهرة حتـقـقت له فى الـسـيـنـما عـنـدمـا غـنى ضـمن إسكـتش (الـلى يـقـدر عـلى قـلبى
يـخـطـفه وأنـا اجـرى وراه) فى فيـلم "عـنـبـر" ١٩٤٨ إخـراج أنـور وجدى شـاركه فى أدائه مع
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ليـلى مراد كل من إسمـاعيل ياسـ ومحمود شـكوكو وعـزيز عثمـان. وكان يقـول فيه بوصفه
تقدم للزواج من ليلى مراد. أحد ا

 جيتك من اخر لبنان مشغول الفكر وحيران
 وحياه عيون اخلالن الشرب من نهر الغزالن

يدور فى خدودك حاكى البنور  وحياة ها الورد ا
 يحيا من صورها النور ماتخلينى ارجع عطشان

 نظره واحده تشبك قلبى بها العين
 كلمة واحدة تصير معاهدة ب قلب

 نكتبها بغزل وشجون نرسمها بحبات عيون
 وتصيرى ليلى وانا اجملنون وانا اجملنون

 وتـمـيل أفالم "الـيـاس مـؤدب" الـتى قـام فـيـهـا بـدور الـشـخـصـيـة الـلـبـنـانـيـة إلى الـتـعـبـير
يزهـا ومع ذلك حافظ فى الكـوميدى. ويـكاد الـهزل الـساخـر أن يكون الـطابع الـعام الـذى 
أغلبـها على التـعامل بحذر مع الـعالقات العربيـة - ولعل دوره فى فيلـم "بيت النتاش" ١٩٥٢
صرى يعكس هـذه احلقيقة فهو يلعب شخـصية ليمون احللو القادم من لـبنان برفقة رئيسه ا
) تاجـر اللـب األسمـر يقع لـيـمون فى غـرام راقـصة مـصـرية ويـقرر سـكر (إسـمـاعيل يـاسـ

الزواج منها يدور بينه وب رئيسه حوار هزلى ولكنه مكتوب بدقة متناهية !
عايز آخد رأيك.. شوفكرك لو قعدت فى توكيل القاهرة ?  ليمون

وبيروت جرالها إيه ? سـكر
ثل. قالوا بيروت بخير مثل كل البالد العربية وكل واحد عربى. بس على رأى ا ليمون

يا جحا بلدك وين قال البلد اللى فيها مرتى.
يخرب بيتك أحسن تكون حتتجوز فى مصر ? سـكر

آه حبيت ليمون
من عيلة م ? سـكر

من عيلة كبيرة.. كبيرة.. عيلة الرقاص ليمون
لرقاص ? سـكر

دى عيلة الها فروع فى كل األقطار الشقيقة وغير الشقيقة ليمون
ورغم أن مـعظم أدوار الـياس كانت أدوارا مـساعدة. ولـكن غالـبا ما كـانت تتـسيد الـفيلم
بـأكـمله بـجـوار البـطل الـرئيـسى. وفى أحـيان أخـرى يـكتـفى بـأدوار مسـانـدة ولكـنـها مـؤثرة
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ا ال نـتذكر له نادرا مـا كان يقـدم الشخـصيـة اليهـودية فى أفالمه ور ومحسـوسة لـلمتـفرج
تـلكه شـرفـنطح فى فـيلم سـوى دور راءول زميل إسـماعـيل يـاس فى مـحل األحـذية الـذى 

"البطل" إخراج حلمى رفلة ١٩٥٠ .
من أفالمه: "الـستـات عفـاريت" "الروح واجلـسد" (١٩٤٨) "كالم الـناس""مـنديل احلـلو "
"شـارع الـبهـلوان" "لـيـلة الـعيـد" ١٩٤٩ "عيـنى بـترف" "ست احلـسن" "فلـفل" "سـيبـونى أغنى"
"قسـمـة ونـصـيب" ١٩٥٠ "فايـق ورايق" "قطـر الـنـدى" "الـبنـات شـربـات" ١٩٥١ "حالل عـليك"

"السر فى بير" ١٩٥٢.توفى إلياس مؤدب فى ٢٥ مايو ١٩٥٢ .
هدى هدى* بهيجة ا * بهيجة ا

ـهدى نـدرك ألول وهلـة أننـا فى مـواجهـة بنت بـلد من مـثلـة بهـيجـة ا ح نـتأمل مالمـح ا
أعماق األحياء الشعبية فى القاهرة أو اإلسكندرية وأن اختيار توجو مزراحى لها لتضطلع
ببطولة معظم أفالمه األولى كان اختيـارا يتناسب مع األجواء الشعبية التى قدم فيها أبطاله
هدى كما ا كان االختالف الوحيد ب بهيجة ا من أمثال "شالوم" و"عثمان عبد البـاسط" ر

تظهر فى األفالم وب أى بنت بلد أخرى هو جرأتها الشديدة فى التعامل مع الرجال.
سرحية عام ١٩٢٧ ولدت فى مـدينة اإلسكندرية  عنـدما أنشأت فاطمة رشدى فـرقتها ا
ـثالت الفـرقـة من اليـهود ـليـونـير الـيـهودى إيـلى درعى كـان معـظم  وكـان يـرعاهـا ماديـا ا

. هدى. واسمها احلقيقى هنريت كوه تمصرين ومن بينهن كانت بهيجة ا وا
ظـهرت بـهيـجة لـلمرة األولـى فى السيـنمـا أمام شـالوم فى فـيلم "شـالوم الـترجـمان" الذى
أنتجه اإليطالى الفيزى أو رفانيللى وأخرجه شالوم عام ١٩٣٥ وحتى عام ١٩٣٩ ظهرت فى
تـسـعة أفـالم أربعـة مـنـهـا من إنـتـاج أورفـانيـلـلى وهى "شـالـوم الـتـرجـمـان" ١٩٣٥ "األبيض
نى" ١٩٣٨ "واخلـمسـة األخرى من إنـتاج واألسـود" ١٩٣٦ "ليـلة فـى العـمر" ١٩٣٧ "يـوم ا
وإخراج تـوجـو مزراحى وهى "الـرياضى" ١٩٣٧ "الـسـاعة سـبعـة" ١٩٣٧: "أنـا طبـعى كده"

١٩٣٨ "عثمان وعلى" ١٩٣٨ "سلفنى ٣ جنيه" ١٩٣٩ .
ـعروفـة فى هذه األفالم دور زوجـة عثـمان عـبد الـباسط "عـلى الكـسار" فى من أدوارها ا
"السـاعـة سبـعة" "سـلفـنى ٣ جـنيه" "والـشغـالـة حبـيبـة عامـل التـليـفونـات عـثمـان فى "عثـمان

وعلى" "وعشيقة رجل األعمال" أحمد الكبريتى فى "أنا طبعى كده".
* ثريا فخرى* ثريا فخرى

ـربيـة احلنـون التى تـكـتسب جـاذبيـتهـا من مالمح طيـبة ظـلت لـسنـوات طويـلة هى األم وا
ـزج فى أن واحد ب اجلـرأة واخلنوع والـعصبـية عنـد مواجهـة أى أخطار أو يز وصـوت 
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مشـاكل تواجه من تتـواله برعـايتهـا أو خدمـته سواء كان صـغيـرا أم كبيـرا ولدت فى مـدينة
نسوجات أتـاح لها فرصة زحلة اللـبنانية عـام ١٩١٤لوالد كان يـعمل فى جتارة األقمشـة وا
احلصول على قسط من الـتعليم خاصـة بعد رحيل أمهـا وهى اخلامسة عشـر عندما وصلت
إلى سن اخلامسـة والعشـرين قرر والـدها تصـفية أعـماله فى لـبنان لـيجرب حـظه فى مصر
سرح والـسينـما حيث قدمت وفى مصر التـحقت بفـرقة على الـكسار ولـتبدأ مسـيرتهـا فى ا
حتى وفاتـها فى ٢٣ نوفمبـر عام ١٩٦٥ ٣٢ مسرحـية وأكثر من مـائة وعشرين فـيلما قامت
بدور الـيهودية فى أفـالم قليلـة منهـا دور أستير أم كـيتى فى " بنت اجلـيران " ١٩٥٤ أشهر

ربية التركية لألميرة أجنى فى فيلم "رد قلبى ". أدوارها كمربية دور ا
" " رجل بـ امرأت ـرأة " ١٩٣٩" فتـاة متـمردة " ة " "فـتش على ا من أفالمـها:" الـعز
ـظـاهر " لـيـلى بنت " الـشـريد "١٩٤٣ " الـسـوق السـوداء " " ا "الـورثـة " ١٩٤٠ " رباب "
الــفـــقــراء " قــتــلـت ولــدى " " احلب األول " ١٩٤٥ " مــجــد ودمـــوع " " اخلــيــر والــشــر " ,
" لـبنانى فى اجلامعة " "اخلمـسة جنيه " " نور من السـماء " " عادت إلى قواعدها " ١٩٤٦
" كانـت مالكا " ١٩٤٧ " الـقـاهـرة بـغـداد " " زهـرة " " أسـيـر الـظالم " " خـا سلـيـمـان "
" كيـد النـساء " "طـريق الشوك " صـرى أفندى" ١٩٤٩ " مـعركـة احليـاة " " ا "ست البـيت"
١٩٥٠ " وداعا يـا غـرامى " طـيش الـشـباب " "شـبـاك حـبـيبـى " ١٩٥١ " السـمـاء ال تـنام"
" الزهور الفاتنة " "زمن العجايب " ١٩٥٢ " "عايز اجتوز" "من القلب للقلب " "آمنت بالله "
" " حـكم الـزمـان " " مـحـكـمـة " قـلـبـى عـلى ولـدى " " مـكـتـوب عـلى اجلــبـ شـريك حـيـاتى"
ـال والـبـنـون " " " ا " أقــوى من احلب " احلق" " احلـرمـان " " نــافـذة عـلى اجلـنـة " ١٩٥٣
" فجـر" ١٩٥٥ " كفـاية ا مـعاك " ١٩٥٤ " أعـز من عنـيه " مـرت األيام " " عـزيـزة " " دا
" " نـداء احلـب "١٩٥٦" رد قـلـبـى "١٩٥٧ " شـبــاب الـيـوم " ١٩٥٨ " الــسـابــحـة فى يـاعــ
" بـ ـرأة اجملـهـولـة " " لــيـلى بـنت الـشـاطئ" الـنـار" "ام رتـيـبـة " " حـسن ومــاريـكـا " " ا
الـســمـاء واألرض " ١٩٥٩ " مـالك وشـيـطــان " " نـهــر احلب " " نـداء الــعـشــاق " " حـبى
الوحيـد " " حكاية حب " " هدى " "لوعة احلب " " عـاد احلب " ١٩٦٠ " الليالى الدافئة"
"آخــر جـنــان " ١٩٦٥ " لـيــلـة " أجــازة نـصف الــسـنــة " ١٩٦٢ " نــار فى صـدرى" ١٩٦٣

" احلياة حلوة " ١٩٦٦  زفاف "
* جمال وميمو رمسيس * جمال وميمو رمسيس 

ظـهـرا فى نـهايـة اخلـمـسيـنـيـات فى بـعض األدوار الـثانـويـة األول نـتـذكره من خالل دور
لوسى ابن طنط فكيهة 
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شاب ثـقـيل الظل لـكـنه يجـيـد إغواء خالـة سـعاد حـسـنى فى فيـلم " إشـاعـة حب " ١٩٦٠
البـسه الـغـريـبه وإجـادته للـرقص والـغـنـاء الغـربى أمـا شـقـيقه مـيـمـو فـكان رجل الـفـتـيات 
الـعـصـابـة فى " إسـمـاعـيل يـاسـ بـولـيس سـرى " ١٩٥٩ "مالك وشـيـطـان " ١٩٦٠  يـبدو

أنهما تركا مصر فى بداية الستينيات.
* راقية ابراهيم * راقية ابراهيم 

صرى. فإنه لـيس هناك أفضل من تفـرج ا  على الرغم من أنهـا كانت حتظى بإعـجاب ا
صـريات ح قـالت عنـها "مالمـحها تـلك الكلـمات الـتى وصفت بـها من إحـدى الصحـفيـات ا
اختلفت عما كنت أتخيله عنهـا كلما رايتها فى فيلم"رصاصة فى القلب"أو أسمعها فى أغنية
ـتـعاقـبـة إلى يـومنـا هـذا فمالمـحـها حـكـيم عـيون الـتى مـا زالت تسـكن وجـدان كل األجـيال ا
ـة الرقيـقة األرستـقراطيـة تخفى خـلفهـا تمردا شـرسا وطمـوحا نهـما للـشهرة وتـعصبا احلا
مثالت معـلنا للـيهود والصـهيونية(٣٠) والواقع أن راقـية إبراهيم تـمثل نوعا أقل شيـوعا ب ا
كن أن يوجـد شبه بينـها وب ليـلى مراد فكالهما صريـة وإن كان  اليهـود فى السينـما ا
حقق جنومـيته من خالل موهبة حقيقيـة جعلت بقاءهما الفنى مـوضع استحسان بصفة عامة

بعكس جنومية مثل "كاميليا" التى كانت قائمة على جمال ال حتوطه سوى الشهوات.
ولـدت راشيل إبرامـينو (إبـراهام) ليـفى فى حى السكـاكينى بـالقاهـرة عام ١٩١٩ ألسرة
ـمــارســة مـهــنــة اخلــيـاطــة ثم الــعــمل كــبـائــعــة لـلــمالبس فـى أحـد احملالت فـقــيــرة دفـعــتــهــا
ـارسة هوايـة التمـثيل حتى ولكن طمـوحاتهـا جعلـتها جتـمع ب العـمل والتـعليم و اليـهوديـة
ـرتب شهرى قدره صـرية عام ١٩٣٥  أتـيحت لهـا الفرصـة لالنضمـام إلى الفرقـة القومـية ا
ثالثة جـنيـهات واسـتمـرت فى الفـرقة زمـنا طـويال لم تمـثل فيه إال دورا واحـدا فى مسـرحية
نـتحرة" تأليف توفيق احلكـيم ومع ذلك كان لهذا الدور الفضل فى تـرشيحها للظهور "سر ا
شـاركة فى مـسـابقـة أقامـها أمام بـهـيجـة حافظ فـى فيـلم "ليـلى بـنت الصـحراء" ١٩٣٧ ثـم ا
أستوديـو مصر كانت فـيها أولى النـاجحات وقامت بـدور فى فيلم "احلل األخيـر" إخراج عبد

الفتاح حسن.
وجتىء الـفرصة الـكبـيرة لـراقية إبـراهيم (وهـو االسم الذى أطـلقـته عليـها بـهيـجة حافظ)
عنـدما رشحـها نيـازى مصطـفى لدور أمام جنـيب الريحانـى فى فيلم "سالمـة فى خير" الذى
ا ساعدها عـلى الظهور فى أفالم "أجنـحة الصحراء" حقق جناحا جمـاهيريا عـام ١٩٣٧ 
إخراج أحمـد سالم "إلى األبد" لكـمال سليـم "عريس فى إستانـبول" ليوسف وهـبى "عاصفة

على الريف" ألحمد بدرخان "بنت ذوات" ليوسف وهبى.
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وتـأتى شهرتـها األكبر عـندما يـرشحهـا محمد كـر لدور البـطولة فى فـيلم "رصاصة فى
القلب" أمام محـمد عبد الوهاب عام ١٩٤٤ ورغم انشغال مـحمد كر براقية كامرأة ورغبته
فى أن يحـقق لها كل طـموحـاتها الـفنيـة والشخـصية فـإن رؤيته ألفالمـها السـابقة عـلى فيلم
رصاصه فى القـلب كانت رؤية سلبـية: لم تكن موفـقة فى أى منهـا ألنها لم تكن طـبيعية فى
ـظهـر الـفـتاة الـبـريـئة اجلـمـيـلة كل مـشـيـتهـا وال فى كالمـهـا وكانـت حتاول دائـمـا الـظهـور 
حـركاتهـا "بوزات" أو أوضاع ثـابتة وألـقاؤها خـطأ فى خطـأ ولهذا كـانت تتردد يـوميا على

مكتب عبد الوهاب لكى تتعلم اإللقاء"(٣١).
ـعظم أفالمه الـتاليـة: "دنيا" شغـلت إذن راقية إبـراهيم مـحمد كـر حتى أصـبحت بطـلة 
"نـاهــد" ١٩٥٢ "جــنـون احلب" ١٩٥٤ ومن ــوت" ١٩٤٨ "زيـنـب" ١٩٥٢ ١٩٤٦ "احلب ال 
بـ هذه األفالم كـان فـيـلـما "دنـيـا" و"نـاهـد" من إنـتاج شـركـة راقـيـة التى أنـشـأتـهـا فى عام

ساندة مالية ضخمة من زوجها مهندس الصوت مصطفى والى(٣٢).  ١٩٤٦
ومع قـيام حرب فلسط بـدأت اجلماهير تعرف اسمـها احلقيقى وبدأت راقيـة تخاف على شهرتها
هرجانـات الدولية واقترح عليها ومكانـتها رغم تعصبها الذى تكـشف أثناء عرض بعض أفالمها فى ا
ثل صرى أثناء حرب فلسط و محمد كر أن يخرج لها فيلما تمثل فيه دور بدوية تخدم اجليش ا
هذا الدور قد يتجاهل الناس تعاطفها مع اليهود ولكن راقية اختارت دورا آخر كتبه السيد زيادة فى
فيـلم "ماكانش على الـبال" ١٩٥٠ اخراج حسن رمـزى وفيه جتسد دور فـتاة ثرية تـفقد أبويـها بعد أن
ا ـيـة الـثانـيـة أغـرقت الـقـوات النـازيـة باخـرة الـرحالت الـتى كانـا عـلى مـتنـهـا مع بـداية احلـرب الـعا
صرية الطيبة التى ال تغنى وسط اجلماهير إال وهى ترتدى مالبس يدفعها للعمل كمغنية تمثل الفتاه ا
على هـيئة علم مـصر بهالله وجنـومه الثالث وأيضـا فوق رأسها تـاج من الهالل والنـجوم وبذلك حاولت

أن تقدم انعكاسات مزدوجة للمصرية ضحية النازية!!
ا تـتصدى أيـضا لـلدفاع عن لم تكتف راقـية بـهذا اإلطـار فى "ما كانش عـلى البـال" وإ
ـصـرية وتـلـقن بـطل الفـيـلم كـمال الـشـناوى درسـا فى مـزاياهـا عـنـدما تـعـلم أنه قرر رأة ا ا

الزواج من فتاة فرنسية.
شاكر (كمال الـشناوى): أصلها فرنساوية. كانت زميـلتى فى مدرسة الفنون اجلميلة فى

ا تخلص دراستها. باريس واتفقنا على اجلواز ومنتظر 
سـمـيرة: (راقـيـة): ولو إنى مـالـيش أنى أتـدخل ياسـتـاذ شاكـر. لـكن اسـمح لى أن أقولك
إنك غلـطان يعـنى مالقـيتش فى بالدنا دى كلـها واحدة مـصرية تعـجبك. أنا مـصرية وواجبى

كن يلومنى على كده. صريات ومافيش حد  إنى أدافع عن كل ا
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صريات وحش شاكر : صحيح لكن جوازى من أجنبية مش معناه أن ا
ـا كل شـاب مثـقف يـتجـوز واحدة إفـرجنـية يـعمـلـوا إيه البـنات سـميـرة: أمال مـعـناه إيه 

صريات يتجوزوا أجانب هما كمان ? ا
شاكر : أنا مقلتش كده.

ـكن تالقـى فى بـنـات بــلـدك كل مـا ســمـيـر: مــا قـلـتش كــده لـكن عــمـلت كـده. فـى حـ 
تشتهيه من علم وأدب وجمال.

ـعروف بـنفس االسم وفى عـام ١٩٥٢ ظهـرت راقيـة فى دور الـفالحة "زيـنب" فى الفـيلم ا
ـا عرضـهـا لتـهـكم الـصحـافـة على األرسـتـقراطـيـة التـى ترتـدى ثـياب فالحـة وأطـلق علـيـها
ى ـهرجـان العا ومع ذلك حقق الـفيـلم جناحـا أهله لالشـتراك فى ا البعض لـقب. مدام زيـنب
الـثانى فـى برلـ ١٩٥٢ ولـعل الرسـالـة التى وجـهـتهـا راقـيـة إبراهـيم إلى مـحمـد كـر عقب
نـذر بالعداء ـهرجان تـعكس مدى جتـاوبها مع أفـكار كر حـول الواقع ا عرض الـفيلم فى ا
صرى لـليهود وفيها حتـاول تأكيد مصريتـها وبأسلوب إنشائى مبـالغ فيه: "وقد رفع العلم ا
ؤتـمر يـوم عرض الفـيلم وكـانت دموعى تـنهمـر وأنا أسـمع اسم مصر الكـبيـر على ساريـة ا
ـصـر. مـصر الـتى أحـبـهـا والتى عـلى كل لـسـان.. إنـنى اآلن فقط أشـعـر أنى قـدمت شـيـئا 

منحتنى اجملد فوهبتها حياتى"(٣٣).
تـحدة األمريكية    بعد أن قامت راقيـة بتصفية شـركتها وقررت الـهجرة إلى الواليات ا
دخلت سيرتـها بالنسـبة للمـصري مجال األقـاويل واالتهامات التى تـباينت اآلراء حول مدى
صـدقهـا بـدأت بـاحلـديث عن عـمـلهـا كـمـضـيـفة فـى قسم االتـصـال واإلعالم اخلـاص بـالـوفد
ـوساد الغـتيال تـحدة  وانـتهت بـاتهامـها بـالتـعاون عام ١٩٥٢ مع ا اإلسرائـيلى فى األ ا
ـتـشـابـكـة تـضـاعـفت ـصـريــة "سـمـيـرة مـوسى"  ووسط مـسـالك الـصـحـافـة ا ـة الـذرة ا عـا
األقـاويل واالتهـامات ولم يـعد أمـام كاتب هـذه الـسطـور سوى تـعلـيق لقـارىء لم يذكـر اسمه
ـصرى اليـوم" بتـاريخ ٥ /١ /٢٠١٠  تعـقيـبا حول نـشرته الـطبـعة اإللـيكـترونيـة لصـحيـفة "ا
ـعرفة مدى صدق مايروى عن " ا يصل بنا  ـوضوع ويشير صاحبه لـطريق آخر ر نفس ا
راقيـة إبراهيم " وفـيه يقول:  "راقـية إبراهـيم هاجرت سـنة ١٩٥٧ إلسرائـيل عن طريق روما
تحـدة فى نيويورك بـعد أن سافرت حملاولـة العمل كمـمثلة فى ثم عيـنت كمترجـمة فى األ ا
هولـيوود ولكن حكـومة إسرائيـل أبلغتـها بأن األفضل أن تـبقى فى نيـويورك وتعمل فى األ

تحدة أثـناء زيارة لى سنة ١٩٦٠ وكـان أعضاء الوفد تحدة ولـقد رأيتها فى أروقـة األ ا ا
ـوساد ـعـروف عـنهـا أنـها تـعـمل مع ا ـصرى والـوفـود الـعربـيـة يتـفـادونـها ألنـهـا كان من ا ا
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ـصرية الذين علـومات عنـها من أعضاء وزارة اخلـارجية ا ـزيد من ا كن احلـصول على ا و
ـتحـدة خالل السـتيـنيـات والسـبعـينـيات" وهـنا ـصرى فى األ ا كانـوا يعـملـون فى الـوفد ا
لك أى تثار تساؤالت لعل أهمها هل هناك بالفعل أى دبلوماسى مصرى سابق أو حالى  
ة اغتـيال "سمـيرة موسى" مـوثقة فى معلـومة تضـعنا فـى إطار احلقـيقة? وهل تـفاصيل جـر

أى من أجهزتنا الرسمية ليكشف عنها الغطاء فى يوم م ?    
* زكى الفيومى * زكى الفيومى 

ـيـز مالمح غـربيـة جتـمع بـ الوسـامـة واجلـمود الـصـوت والـصورة لم صوت شـرقى 
يكـمل أحدهـما اآلخـر. دور واحد تـسـيد أفالمه األولى الـتى ظهـرت بكـثافـة خالل عام ١٩٥٠
ـطـرب الشـريـر!! فى فـيلم "سـاعـة لـقـلبك" إخـراج حـسن اإلمـام يحـاول اغـتـصاب وهـو دور ا
شـادية قـبل أن يـتم القـبض علـيـهمـا فى منـزل مـشبـوه بتـحـريض من زوجة أبـيـها. وفى فـيلم
"الـبـطل" إخراج حـلـمى رفلـة وفـيه يتـبـادل مع ابنـة اجلـيران شـاديـة الغـنـاء فى دويتـو يـعكس
حـبهمـا حتى تكـتشف خداعه لـها وفى "فلـفل" إخراج سيف الـدين شوكت يلـعب دور مطرب
يـحاول اإليـقـاع بـزوجـة فيـكـون عـقـابه استـبـدال أحـبـاله الـصوتـيـة بـواسـطة زوجـهـا الـطـبيب

اخملترع.
ـا تضحك"١٩٥٣ "مـاليش حد" من أفالمه األخرى : " سـماعـة التلـيفون " ١٩٥١ "الـدنيا 
١٩٥٣ " قلـوب الناس " " الـشيخ حسن " " فـتوات احلسـينيـة ١٩٥٤ ويبدو أنه تـرك مصر

فى أعقاب العدوان الثالثى.
* سامية رشدى* سامية رشدى

ستنفرة يز ال تخطؤه أذن. جنحت بحجمها الضخم نسبيا ومالمحها ا صاحبة صوت 
ـتسـلطة وابـنة البـلد سلـيطة الـلسان رغم وسـامتهـا فى جتسيـد شخصـية احلمـاة والزوجة ا
سـرح والسـينمـا والتـليفـزيون مـثلت عددا وهى شخـصيـات كررت جتسـيدهـا فى اإلذاعة وا
كـبيرا من األدوار الـثانيـة فى السيـنما منـذ بداية األربـعينـيات وحتى مـا بعد عام ١٩٦٧ إلى

سرحيات لعل أهمها "أم رتيبة" عن نص ليوسف السباعى. جانب قيامها ببطولة بعض ا
ـاط التـى اشتـهـرت بـها تـتـضـمن بعـض أدوارها الـسـيـنـمائـيـة شـخـصيـات تـشـذ عن األ
ومنـها زوجة الـباشـا فى "على قـد حلافك" إخراج فـؤاد شبل ١٩٤٩ الـثريـة التى تتـبنى فـنيا
نـعـيمـة عـاكف فى فـيـلم "فـرجت" ١٩٥١ إخـراج حسـ فـوزى الـزوجة اخلـائـنـة فى "عـروسة
ـولـد" إخــراج عـبـاس كـامل ١٩٥٤ مــطـربـة الـقـصــر الـتى عـلى وشك أن تـفــقـد وعـيـهـا من ا
ظ وعبـده احلامولى" إخراج حلـمى رفلة ١٩٦٢ واحلماة ظ فى "أ طـربة اجلديدة أ مـنافسة ا
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كثـيـرة اإلجنـاب فى "غـصن الـزيتـون" إخـراج الـسـيد بـديـر خـديـجة زوجـة تـاجـر الـرقيق فى
"رابعة العدوية" إخراج نيازى مصطفى ١٩٦٣ شقيقة مالك احلارة فى "حب وخيانة" إخراج

السيد بدير ١٩٦٨ . 
تـذكـر جـريـدة الـوفـد بـتـاريخ ٦/ ١٠/ ١٩٩٩ أن اسـمـهـا احلـقـيـقى "إسـتيـر" تـزوجت من
شـــاؤول عـــدس ورحـــلت إلـى إســرائـــيـل بــعـــد عـــام ١٩٦٧. مـــارست الـــتـــمـــثـــيل فى األفالم

سلسالت اإلسرائيلية ثم اجتهت إلى إنشاء محالت للوجبات اجلاهزة. وا
* سرينا إبراهيم* سرينا إبراهيم

ولـدت سـريـنـا إبـراهـيم يـوسف بـالـقـاهـرة فى ٣ يـونـيـو ١٨٨٨ وهى األخت الـكـبـرى غـيـر
الـشقيقـة للممـثلة جنمـة إبراهيم. بدأت حـياتها الـفنية كـمطربة (وفى مـصادر أخرى راقصة)
طاف ـصرى حـتى انتـهى بهـا ا ـسرح ا فى فـرقة إسـكندر فـرح ثم تنـقلت بـ فرقـة سادة ا
صـرية عام ١٩٣٥ اسـتطاعت سريـنا عبر سـنوات طويـلة من العمل فى فى الفـرقة القـومية ا
ـصرى بـكـافة أنـواعه وأسـاليـبه أن تـكشـف مقـدرة خـاصة جـعـلتـها تـلـعب الـبطـولة سـرح ا ا
النـسـائيـة األولى فى الـعديـد من الـفرق الـتى التـحـقت بهـا وخـاصة فـرقة يـوسف وهـبى التى
لعبت بطـولة مسرحياتـها "النائب هاليـر" "عنتر" "األرستقـراطى" "بائعة الزهور" "لـيلة الدخلة"
ـثالت فرقـة فاطـمة رشـدى وجـميـعهن من الـيهـوديات إلخ كمـا احـتلت مـركزا مـتقـدمـا ب 
هـدى" "سارة شوقى" ـتمصـرات من أمثـال "مرجريت جنـار" "فيولـيت صيـداوى" "بهيـجة ا وا

"ليندا جورج" وغيرهن.
صـرى من أمـثال "روزالـيوسف" ـسـرح ا ولـكن فى إطار الـسـباق احملـمـوم ب جنـمات ا
و"فاطمـة رشدى" "زينب صـدقى" و"أميـنة رزق" لم تسـتطع سـرينا أن تـقوى عـلى منافـستهن
وهـبة والطاقـة والقبول اجلـماهيرى وهـو ما ترجمه وبقـيت دائما فى مرتـبة أدنى من حيث ا
مثالت فبينما كانت روزاليوسف تتقاضى عمليا يوسف وهبى فى أجور أعضاء فرقته من ا
٢٥ جـنيـهـا شهـريـا زينب صـدقى ١٥ جـنـيهـا كـان أجر سـريـنا هـو ١٢ جـنيـها(٣٤) حيث إن
مشاركتها فى العديد من مسرحيات يوسف وهبى لم يكن يعنى قدرتها على أن حتتل مكانة

جنمات من أمثال روز اليوسف وفاطمة رشدى وأمينة رزق.
ـكن أن نـســتـخـلـصه مـن ذلك: "حـدث فى أثـنـاء ويـروى يـوسـف وهـبى فى مـذكـراتـه مـا 
عـرض مسـرحيـة "الشـعلـة" ١٩٢٤ أن اعتـذرت الـسيـدة روز اليـوسف عن أداء دورها الـكبـير
فـاجئ وإنقـاذا للـموقف أسـندت الـدور إلى السـيدة سـرينـا إبراهـيم فكادت رض ا بـحجـة ا
حتـدث فـضيـحـة إذ إن اسـتظـهـار دور كـهذا يـتـطـلب كفـايـة فـنيـة عـلى أعـلى مـستـوى ووقـتا
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كـافيا. فأنهارت قوى الـسيدة سرينا إبراهـيم فى أثناء التمثيل ولم تـستطع إتمام الدور وقد
وقف الدرامى بـحوار من عـندى يؤدى مـعنى ما حتاشيت الـكارثة بـأن نبت عـنها فى تـتمـة ا

مثلة"(٣٥). كان يجب أن تقوم بأدائه ا
مـنـذ مـنـتـصف الـثالثـيـنـيـات بـدأت فى الـظـهـور فى األفالم بـأدوار ثـانـيـة فى أفالم "عـنـتر
أفـندى" ١٩٣٥ "كـله إال كله" ١٩٣٦ "خـدامتى" ١٩٣٨ "بائـعة الـتفـاح" ١٩٣٩ "تمن الـسعادة"

١٩٣٩ "أصحاب العقول" ١٩٤٠ "ليلى" ١٩٤٢ "الورشة" ١٩٤٠ "وادى النجوم" ١٩٤٣ .
ـؤكـد أن سريـنـا إبراهـيم لم يـكن لهـا حظ أخـتهـا غـير الـشـقيـقـة جنمـة إبـراهيم من من ا

الشهرة.
اقترنت من الثرى اليهودى سالم مزراحى وغادرت مصر فى٤ نوفمبر ١٩٥٤(٣٦).

* سالمة إلياس * سالمة إلياس 
سارح الكوميدية. عاصر ولد فى مصر ٢٧ سبتمبر ١٩١١  من جنـوم الصف الثانى با
مثل عهد التـمثيل األعلى الذى افـتتحه ا ـسرحية منـذ أواخر العشريـنيات التـحق  احلركة ا
ـعـهـد ـؤلـفــة من طـلـبـة ا الـكـاتب عـبــد الـعـزيـز حـمـدى ١٩٢٩ اشـتـرك فـى عـروض الـفـرقـة ا
صـرية فى أعوامها األولى عـمل بفرقة فـاطمة رشدى ثم الـفرقة القـومية ا بالقـاهرة واألقاليم

سرح الشعبى. وانضم لفرقة أوبرا ملك فى األربعينيات ثم إلى ا
ـسرح الكـوميدى سـرحية. وظـهر فى عروض ا فى الستـينـيات انضم لـفرق التـليفـزيون ا
سـرحيات ـتجهـم" "الزوج الـغيور" "وكـيل أعـمال" من هـذه ا فى أدوار متـنوعـة مثل "الـرجل ا
كتب الذى يوقع على عقود " "السكرتير الفنى" فى دور وكيل ا "قصر األحالم" "جلفدان ها
ـشبـوهـة "أنا وهـو وهى" فى دور الـنمـساوى فـتـوة مالهى عمـاد الـدين "لوكـاندة الصـفـقات ا
األنس" فى دور خــبــيـر األشــبــاح. "حــلـمـك يـا شــيخ عالم" فـى دور رب األسـرة احلــائــر بـ
غناطيسى "أنا ف وأنت نوم ا تصديق تنبـؤات عالم وتكذيبها "تسمح من فضـلك" فى دور ا

" فى دور صادق أفندى السكرتير اخلاص لسيدة األعمال. ف
ـنوعـة" ترجـمة ـوقف الثـانى من "أربـعة مـواقف  فى عـام ١٩٧٢ مثل دور الـعجـوز فى ا
سرح الـكوميـدى ١٩٧٣ انتقل إلى ـسرح الكـوميدى. وبـعد تـوقف ا وإخـراج كمال يس فى ا
سـرح ومـثل دور مديـر عـام فى مـسرحـيـة "كالم فارغ" ـسـرح احلديث بـهـيئـة الـسـينـمـا وا ا
" فى مـنــتـصف وفــاضل الـذى يــسـتــغل عـادل ابـن شـريــكه فى مــسـرحــيـة "واحــد وال اتـنــ
دبـولـزم فى "مع خالص الـسبـعـينـيـات حتول نـشـاطه الى الفـرق اخلـاصة: الـكـوميـدى شـو ا

صرية " "أنا اجدع منه"(٣٧).  حتياتى" الكوميدى ا
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رغم ظهوره فى الـسينما مـنذ نهايـة األربعينيـات.. فان أدواره تزايدت فى الـسينما خالل
ـسـرح الـتـليـفـزيـون من هذه ـسـرحـيـات الكـومـيـدية  الـستـيـنـيات وخـاصـة بـعـد جناحه فى ا
"ثالث قـصص" "أرض الـنـفـاق" األفالم "اقـتـلـنى من فـضــلك" ١٩٦٥ "جـنـاب الـوزيـر" ١٩٦٦
١٩٦٨ "العـتبـة جـزاز" ١٩٦٩ "أنت اللى قـتلت بـابايـا" "سفـاح النـساء" "عـريس بنت الـوزير"
ـديـنـة" "الـبــنـات عـايـزه إيه" ١٩٧٠ "اخــتى" "خـطـيـب مـامـا" "رحـلــة لـذيـذة" ١٩٧١ "أضــواء ا
" "امرأة راهـقـ "حـكـايـة بنت اسـمـها مـرمـر" "وكر األشـرار" ١٩٧٢ "اخملـادعون" "مـدرسـة ا
" ١٩٧٣ "رحلة العمر" "حبيبتى شقية جدا" ١٩٧٤ "األنثى شاغب سيئة السمعة" "مدرسة ا
والـثـعلب" "نـغم فى حـيـاتى" ١٩٧٥ "سيـقـان فى الـوحل" ١٩٧٦ "نسـاء حتت الـطـبع" "أخواته
ـاذون يـا حـبيـبى" ١٩٧٧ "شـهـادة مجـنـون" "االعـتراف الـبنـات" "فـيـفا زاالطـا" ١٩٧٦ "إلى ا
" "بـدون زواج أفـضل" ١٩٧٨ "مــغـامـرون حـول ـأذون مـرتــ األخـيـر" "الــبـعض يـذهـب إلى ا
ـهاجـرة" ١٩٧٩ "البـنات عـايـزة إيه" ١٩٨٠ "حلظـة ضعف" الـعالم" "قـاهـر الظالم" "الـطيـور ا

"ليلة شتاء دافئة" ١٩٨٢ "العوامة ٧٠" ١٩٨٢ "البنديرة" ١٩٨٦ . 
توفى فى ٤ ديسمبر ١٩٩٤.

* سميحة مراد* سميحة مراد
األخـت الصـغـرى للـيـلى مـراد. حسـنـاء فـاتنـة ويـرى مـعاصـروهـا أن صوتـهـا كـان ال يقل
مع ذلك لم تـظـهـر فى الـسيـنـمـا سوى فى فـيـلم واحـد هو جـماال عن صـوت شـقـيقـتـهـا ليـلى 
"طـيش الـشـبـاب" ١٩٥١ الـذى أخـرجـه أحـمـد كـامل مـرسى ولـعب بــطـولـته أمـامـهـا مـحـمـود
لـيجى وحسـ رياض وفكـرة الفيلـم مأخوذة عن الفـيلم األمريـكى "العيـون السوداء" الذى ا
سبق وأن قـام أحمـد كـامل مرسى بـعمل الـدوبالج له وهو مـيـلودرامـا عن رجل يحـافظ على
ابـنــته من الـسـقــوط. ولـكـنـه يـجـدهــا ذات يـوم مع رجل فى الــبـار الـذى يــعـمل فـيـه فـيـصـاب

بالعمى.. وفى النهاية يتب أنها كانت بريئة ولكن األب ال يسترد بصره(٣٨).
ويتـنـاول أحـمد كـامل مـرسى األسـبـاب التى أدت إلـى توقف سـمـيـحة مـراد بـعـد فيـلـمـها
رحوم األول رغم جمال مالمحهـا وصوتها فيـقول "حاربتها لـيلى مراد بالتـعاون مع زوجها ا
أنور وجدى قبل الـفيلم وأثناء الـتصوير وعنـد العرض وتمكـنت من إيقافها عن الـعمل تماما
وسبب هـذه احلـرب أن أجر لـيـلى مراد وصل آنـذاك إلى ١٢ ألف جـنيه عن الـفـيلم الـواحد..

وكانت تخشى منافسة سميحة لها"(٣٩).
أشـهرت سميحة إسالمـها قبل شقيقتـها ليلى وذلك يوم أن تزوجت فى بـداية األربعينيات
من مـصمم الـرقصـات حـينـئذ عـلى رضـا الذى انـفصـلت عـنه بعـد أن أجنبت زيـنب وجـميـلة
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ـصـادر أنهـا تـزوجت وانـفـصلت أيـضـا عن الـيهـودى لـيـون كازيس(٤٠) مـدير وتـذكر بـعض ا
ـعـلوم هـل كان ـتـلـكهـا زوج شـقـيـقـتـهـا أنـور وجـدى ومن غـيـر ا مـعـامل األهـلـيـة الـتى كـان 
زواجـهـا مـن كـازيس قـبل زواجـهـا من عـلى رضـا أم الـعـكس االحـتـمـال الـثـانى هـو األرجح
سلمات إلى اخلـارج بعد العدوان عـلى مصر وحتديدا حيث أنها سافـرت مع أخواتها غيـر ا

فى شهر ديسمبر ١٩٥٦(٤١).
هـاجـرت سـميـحـة مـراد وتـركت ابنـتـهـا الـصغـرى زيـنب فى أحـضـان خـالتـهـا لـيـلى مراد
وتقول االبنة "ال أعرف حتديدا متى هاجرت ولكنى فتحت عينى على هذا الشعور. شعور أن

ليلى مراد هى أمى "(٤٢).
* شالوم* شالوم

ـصرية ما لم نفهم هذه ولد فى مـصر فى ٨ نوفمبر ١٩٠٠ ولن نفـهم دوره فى السينما ا
ؤرخ الـيهودى احلقائق الـتى ال شك فيهـا وهى أن الطـائفة الـيهوديـة فى مصـر ـ كما يـقول ا
صموئيل أتينـجر ـ كانت تتميز عن غيرها من الطوائف الـيهودية فى البلدان اإلسالمية بأنها
كـانت األكثر ثـراء ولكن كـانت توجـد فى داخلـها الـعديـد من الفروق االجـتمـاعيـة ولم تقـتصر
هـذه الـفـروق عـلى الـفـروق االقـتـصـاديـة الـتى أدت إلى خـلق حـالـة من االنـفـصـال بـ فـقراء
الـطـائـفـة الـذين عـاشـوا فى احلـارة واألثـريـاء الـذين عـاشـوا فى اإلحـيـاء الـراقـيـة فى كل من
ا تزايدت نتيجة لبعض اخلالفات الطائفية ب اليهود السفاراد القاهرة واإلسكندرية. وإ

واليهود األشكناز"(٤٣).
ـتـنـافـر بــ فـقـراء الـيـهـود ـسـلــمـ بـالـيـهــود وا ـتـسـامـح فى عالقـة ا فى ظل هــذا اجلـو ا
اخـترق الـيهـودى األشكـنازى اإليـطالى األصل "تـوجو وأثـريائـهم وب الـسفـاراد واألشكـناز
ــصـرى من خالل أفالمه الـتى لـعب بــطـولـتـهـا الـيـهـودى الـسـفـارد ـتـفـرج ا مـزراحى" عـقل ا
"شالوم" وفيها يسعى إلى جتاهل التناقـضات القائمة ب اليهود فى مصر "مقابل تأكيده على
أن فقراء اليهود فى مصر عليهم أن يشعروا دائما بالغربة فى اجملتمع الذى يعيشون فيه وأن
يفـتحوا عـيونـهم الستـيعـاب عوالم جديـدة تتـناسب وطـموحـاتهم بعـيدا عن جـيرانـهم السـوقي
ضـطرب لن يسمح لـليهود سوى وحش ا . فإن عـالم هؤالء ا سيـحي سـلم أو ا سواء من ا
ـارسـهـا شـالـوم فى أفالمه.. فـهـو أمـا بـائع يـانـصـيب فى "٥٠٠١" ١٩٣١ ـهن مـتـواضـعـة 
نـدوبان" ١٩٣٤ "شالوم الترجمـان" ١٩٣٥ "العز بهدلة" ١٩٣٧ أو بائع مـتجول لسندوتشات "ا
الـفول فى "الـريـاضى" ١٩٣٧ وجـمـيـعهـا يـركـز عـلى موضـوع واحـد ثـابت ال يـتغـيـر يـقـدم فيه

. صري مزراحى دون كلل أو فى تكرار منتظم مروع هو استحالة حياة اليهود ب ا
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ـغزى االجـتـماعى والـسيـاسى فى أفالم شالـوم علـينـا التـأكيـد أنه كان ولـكن بعـيدا عن ا
زراحى كان يضع أمامه دائما وساعده على تـأكيد تميزه أ ثال يتميز بـتلقائية وخفة ظل 

شخصيات مصرية من الرجال تتسم بالبالهة وثقل الظل فى إطار أدوار تستدعى ذلك  
* صاحلة وجراسيا قاص * صاحلة وجراسيا قاص 

سرح ثالت ا تـنتمى سالى قاصـ مع شقيقتـها جراسيا قاصـ إلى اجليل األول من 
صرى ـ ولـدت سالى عـام ١٨٨٨ وبدأت فى فـرقة سـليـمان قـرداحى ثم تنـقلت مـا ب فرق ا

اسكندر فرح وعزيز عيد على الكسار حسن فايق وجورج أبيض جنيب الريحانى.
" بينما رحلت شقيقتها إلى أشهرت إسالمها عام ١٩٤٤ وأصبح اسمها "صاحلة قاص
. فى حـوار لـصاحلـة قـاص نـشـر لهـا فى جـريـدة اجلمـهـورية إسرائـيل بـعـد حرب فـلـسطـ
بـتاريخ ٢٧/٤/١٩٦٦ تقـول "أنا متـبرئـة من أختى فتـراب مصـر أفضل عنـدى من كل بقاع
ـاضـى اجملـهول"١٩٤٦ الـعـالم" من أفالمـهـا "أنـشـودة الـراديـو" ١٩٣٦ "أحـمـر شـفـايف" "ا
ـفـاجـئات" ـولـد" ١٩٥٥ "قـتـلـت زوجتـى" ١٩٥٦ "لـوكـانـدة ا "اآلنـسـه مـاما" ١٩٥٠ "عـروسـة ا

"شهر عسل بصل" ١٩٦٠ . ١٩٥٩
ولد" على ال تعدو بعض أدوارها السينمائية أن تكون أدوارا ثانوية ففى فيلم "عروسة ا
ثـال تمـثل شخـصيـة "ساحـرة شريـرة" ال يسـتغـرق ظهـورها عـلى الشـاشة أكـثر من سبـيل ا
دقيقة واحدة. وأحيانا ما نراها فى أدوار مساندة مثل دور مديرة ملجأ األيتام واللقطاء فى

فيلم "اآلنسة ماما" توفيت فى ٩ أبريل ١٩٦٤. 
أمـا جـراسيـا فـيبـدو أنـها كـانت أكـبر من شـقـيقـتـها  ,بـدأت نشـاطـها الـفـنى هى االخرى
ن أفالمـها : " لعبة الست " ١٩٤٦ " قلبى دليلى " ١٩٤٧ سـرح أما فى السينما فكا عليا
شـارع البـهلـوان " ١٩٤٩ األنسة صـرى افنـدى " " فاطـمة ومـاريكا وراشـيل " ١٩٤٩  " ا

ماما " ١٩٥٠ وكان آخر أفالمها فى مصر " على كيفك " ١٩٥٢ 
* عباس رحمى* عباس رحمى

ـطـية أدواره وانـحصـارها فـى شخـصيـة الطـبـيب ووكيل الـنـيابـة واألرستـقراطى وقفت 
ا وزعيم العصابة فى طريق تطوره كممثل ومنعته من أن يبرز مواهبه فى أدوار أخرى  ر
لـكيـة(٤٤) اكتشـفه للـسيـنما كـان قادرا عـلى جتسـيدها كـان رئيـسا إلسـطبالت اخلاصـة ا
لكـية شارك فى اخملـرج حسن حلـمى وقدمه سـنة ٤٦ فى فيـلم اخلمسـة جنيه وبـعد سقـوط ا
أول فـيـلم مـصـرى وطـنى (مـصـطـفى كـامـل) سـنة ٥٢ رفض الـهـجـرة الى إسـرائـيل وفـضل
الـبقـاء فى مصـر من أفالمه "احلمـوات الفاتـنات" ١٩٥٣ "شـرف البـنت" ١٩٥٤ "بنـات الليل"
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ــتـمــردون" "بـقــايـا ١٩٥٥ "من الــقـاتل" ١٩٥٦ "عــواطف" ١٩٥٨ "فى بــيـتــنـا رجل" ١٩٦١ "ا
عذراء" ١٩٦٣ "الوديعة" ١٩٦٥ "غراميات مجنون" ١٩٦٧ . 

* فيفى يوسف * فيفى يوسف 
اسمها احلقيقى : زهـرة يوسف نسيم ولدت فى القاهرة فى ٢٨ إبريل ١٩٢٠ بداية
ظـهورهـا فى األفالم كـان عام ١٩٤٩ فى فـيلم " بـنت الـعمـدة " للـمـخرج عـباس كـامل لو
كـان اخلبـر الذى نـشرته مـجـلة اجلـيل اجلديـد فى ٢٤/ ٥/ ١٩٥٤ حـول استـعداد الـنجم
مـثلـة فيفى الـشاب سـميـر عبـد الله ـ ابن إبـراهيم المـا ـ لتـصوير فـيلم تـشاركه بـطولـته ا
ـمثـلة مـصريـة يهـودية يـوسف قد حتـقق. لـكان لـدينـا اليـوم مالمح أول بـطولـة سيـنمـائيـة 
ولكن يبدوان احلظ لـم يحالفها تملك الوسامـة والقدرة على األداء الكـوميدى والتراجـيدى
ـا أيضا الظروف السيـاسية التى ارتبطت بفتـرة ظهورهالكى تصبح جنـمة سينمائية ور
مـرمـوقـة بعض أدوارهـا الـتى قـدمت عـلى مـسرح الـتـلـيـفزيـون فى عـصـره الـذهبى خالل
الـستـينـيات لـفتت إلـيـها األنـظار ومـنهـا دور األم احلائـرة ب مـيول ابـنهـا العـلمـية ورغـبة
" ودورهـا فى مسـرحـية جـدته فى أن يكـون أديـبا مـشـهورا فـى مسـرحـية "جـلـفدان هـا
رة ٢ يـكسب" استطاعت أن تقـدم أدوارا ثانية فى عدد ليس بـالقليل من األفالم منها "
"اجلـــســد" و"اخلـــرســـاء" و" اخلــطـــايــا " إخـــراج حــسـن اإلمــام "الـــعــيـب" إخــراج جالل
"االحـتـيـاط واجب" إخـراج أحــمـد فـؤاد "أيـام الـغـضب" إخـراج مـنـيـر راضى الـشـرقـاوى
"عصفـور له أنيـاب" إخراج حسـن يوسف إلخ. وعلى ـغتـصبون" إخـراج سعـيد مـرزوق "ا
الرغم مـن أن بعض هـذه األفالم قد أثـار الكـثيـر من اآلراء النـقديـة اإليجـابيـة. فإنه يـكاد
ؤكد أنـه ليس هنـاك فيما قـدمته فيـفى يوسف من أدوار سـينمائـية شىء على يـكون من ا

اإلطالق يرتفع إلى مستوى التميز.
توفيت فى مصر ٦ مايو ١٩٩٥ وكانت متزوجة من فنان ونقابى مسرحى مسلم.

* فيكتوريا كوه * فيكتوريا كوه 
تواضع فى عالم التمثيل مثلة فـيكتوريا كوه رغم دورها ا ليس هناك خالف على أن ا
سرحى كانت تشكل - مع استير شطاح - ملمحا خاصا فى تاريخ العالقات السينمائى وا
ـصـريـ فـبـعـيـدا عن األصـداء الـعـنـيـفـة الـتى أحـدثـهـا الـصـراع الـعـربى ـ اإلنـسـانـيـة بـ ا
اإلسرائـيلى فى الوعى الـعربى ظـلت فيكـتوريا كـوه تـعمل باسـمهـا اليهـودى الصارخ ولم
حتـاول أن تتوارى وراء أى اسم بديل وظلت اجلـماهير تتعـامل معها كمـصرية عجوز قادرة

صرى. شاهديها كواحدة من نسيج اجملتمع ا على أن جتلب االبتسامة 
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ـسـرح الـهـزلـى الذى تـسـيـدتـه فـرقـة أم بـرزت فـيـكتـوريـا كـوهـ فـى فـترة ازدهـار ا
صـدقى وعـلى الكـسـار بـفـرقتـهـمـا التى أنـشـأهـا عـام ١٩١٨ واستـمـرت تـمارس الـتـمـثيل
هندس " سـرح حتى الستينيات. ولعلنا نـتذكر دورها فى مسرحية فؤاد ا الكوميدى فى ا
هندس هربا من األمطار من أنا وهو وهى " حيث لـعبت دور العجوز التى تلجأ حلـجرة ا
أفالمهـا السينـمائيـة "رابعة العـدوية" (أم قرضم القـوادة) "ب القـصرين" "أنا وهو وهى"
ــشـاغــبــون" ١٩٦٥ " أجـازة صــيف ١٩٦٦ "الـنــصف اآلخـر" ١٩٦٤ "آخـر شــقـاوة" " ا

"قصر الشوق" ١٩٦٧ .
كننا التحفظ على دورها فى فيلم " آخر شقاوة " حيث يبدو أنها دفعت لسبب ما إلى و
ـارسه ابنها قبـول دور أم كوه اجلدة الـعجوز الـتى تبارك أسـلوب االبتزاز والـبخل الذى 

كوه وأبنائه وبناته حزقيال وراشيل واستير.
* كاميليا* كاميليا

سـرح والسـينـما عـند الـعرب" الـترجـمة الـعربـية فى كتـابه الشـهيـر "دراسات فـى ا
لـطبعـة جامـعة بنـسلـفانيـا األمريـكية(٤٥) يقـدم الباحث اإلسـرائيـلى يعقـوب لنـداو نصا
ـعـلـومـات الـتى ال تـخـلـو من رغـبـة فى زاخــرا بـالـصـيـاغـات األيـديـولـوجـيـة ومـحـمال بــا
الـتالعب من أجـل اإليـحـاء بأهـمـيـة حـدث أو شـخص مـا مـثـاال عـلى ذلك مـا كـتـبه عن
ى صرية هـنا نراه وهو الباحث األكاد النـجوم أصحاب أكبر األجور فى الـسينما ا
بدأ ثبات وحـدة الكم (األجر عن فيـلم واحد) والنوع (غـناء وتمثيل الشهيـر ال يتقيـد 
تـغير الوحـيد عند أو تمـثيل فقط) والزمن (سـنة احلصول عـلى األجر) بحـيث يصبح ا
تـناقـضات من أجل أن يـستـخلص نـتائج حتقق ـزج ب ا ا  قارنـة هو األجـر وإ ا

أهدافا بذاتها.
مـثلـيها نـخفـضة -  يقـول لنـداو : تدفع األفالم التـى تدخل فى قائـمة - ذات الـتكـاليف ا
ـشـاع أن الـنـجـوم األكـثـر شـهـرة تتـقـاضى مـلـبـغـا يـتـراوح بـ ١٠٠٠ ٤٠٠٠ جـنـيه ومن ا
صدر أجوراً أكبـر فهذه أسـمهـان مثال تتـقاضى نـحو ١٠ آالف جنـيه عن الفـيلم الواحـد ـ ا
جريـدة اجلور سالـيم بوست ١٩٤٤ـ وليـلى مراد تتـقاضى مبـلغا يـتراوح تقـريبا ب ١٠ ١٢
ألف جنيه وأم كـلثوم من ١٥ إلى ١٨ ألف جنـيه تقريبـا "بينمـا آخرون من أمثال مـحمد عبد
الوهاب يدفع لهم ١٨ ألف جنيه أو أكثر لكل فيلم أو يحصلون على ٢٠ ألف جنيه فى العام
" "عن كول ليـجو. مس كوه القاهرية " مثلـة "كاميليا" "مس ليلـيان كوه كـما فعلت مع ا

" جير وساليم بوست ١٠ فبراير ١٩٥٠".



±≥∞

ا أهمها أن كاميليا ـ إن الناظر على الـسطح لهذه األرقام قد يخيل إليه أشياء كـثيرة ر
ومن أجل تأكـيد يهوديتـها يذكر اسـمها احلقـيقى مس ليلـيان كوه ـ قـد قارب أجرها أجر
كن ا تفوقت عليهما ألن الدمج ب أجر فيلم واحد ـ  كل من أم كلثوم وعبد الوهاب بل ر
أن يتم إعداده فى عام كـامل ـ وأجر عام كامل ال يعـكس أى فروق ملمـوسة بالنسـبة للقار
دقق لعدد األفالم التى قامت كاميليا ببطولتها األجنبى ـ الكتاب باللغة اإلجنليـزية ـ مع أن ا
ا عدل ٧ أفالم فى العـام الواحد خالل عامى ٤٩ ١٩٥٠ سيكـتشف أنهـا ١٤ فيلمـا أى 
يـعـنى أن أجـرهـا عن الفـيـلم الـواحـد ال يـتـجاوز ٣٠٠٠ جـنـيه وهـو مـبـلغ ال يـجعـلـهـا جـديرة
ـقـارنة مع األسـمـاء األخـرى خاصـة وأن لـنـداو نفـسه يـعـتـرف أن النـجـوم األقل شـهرة ال بـا

يتجاوز ما يتقاضونه ٤٠٠٠ جنيه عن الفيلم الواحد.
هــذا الـتالعب هـو الـقـاعـدة الـتـى تـأسس عـلـيـهـا أغـلب مـا أثــيـر حـول "كـامـيـلـيـا" من قـبل
واليـة لليهود فى مصر والتى حاولت بواسطة أعوانها التشويش على الصهاينة والصحافة ا
كل ما أثيـر حول جتنـيدهـا من قبل مخـابرات الوكـالة اليـهودية لـلتجـسس على مصـر بعد أن

لك فاروق فى عالقة غرامية أجمع عليها كل معاصريها. لكى واحتوت ا اخترقت القصر ا
لقد انـطلقت حـملة الـتشويش من مـنطلق التـسليم بـان أى سلبـيات ألصـقت بكامـيليا هى
ا جاء فى مذكرات بل واالدعاء ـ خالفا  محض أقاويل وافـتراءات ال أساس لها من الصحـة
والدتـها ومؤلـفات كثـير من معـاصريهـا ـ بانـها غيـر يهوديـة خاصة عـند احلديث عن عالقـتها
باخملـابرات اإلسرائـيليـة والوكالـة اليهـودية وتـقد رؤية مـتهافـتة تنـزع عنهـا كل ما قيل عن
زيـجـاتهـا ومـغامـراتـهـا اجلنـسـية والـعـاطـفيـة من خالل قـصـة مغـرقـة فى غـرابتـهـا وتدعى أن
ـارسـة اجلــنس إثـر واقـعـة ـيــة الـثـانـيــة غـيـر قـادرة عــلى  كـامــلـيـا كــانت مـنـذ احلـرب الــعـا
اغـتصابها من خمسه جنـود أسترالي تناوبـوا االعتداء عليها فأصـابوها بحالة نزيف مزمن
ـلك فـاروق سـوى ثمـانـية - وانـطالقـا من هـذا االدعاء يـشـيرون إلى أن كـامـيـليـا لم تـلــتق با
لك حقـيقة مأساتها وسرعان ما تركها(٤٦) وحتى تستكمل صورة دقائق فقط عرف خاللها ا
ـسكيـنة يـسبغ عـليهـا نزعـة شعـرية تدعى حـفظـها ألشـعار شوقـى بعد أن تـكتـبها األنثى - ا
باأللـفـاظ الالتيـنـية(٤٧) وبـاختـصـار كانـت كامـيـليـا فى ظل هـذا الـتدلـيس "قـديـسة" لم تـشـهد
صرية لها مـثال!! والغريب أن حتقق كامـيليا شهرتـها فى ذروة الصراع العربى ـ السينمـا ا
. فـتــقـدم ١٩ فـيـلـمـا خالل أربع سـنـوات (١٩٤٧ ـ ١٩٥٠) الـصـهـيــونى عـلى أرض فـلـسـطـ
شبـعة بـاجلمـال واإلثارة والـشبـاب ورغم أنها جعـلتـها جنمـة مطـلوبـة فى ظل شخـصيـتهـا ا
ثـلة متـواضعة إال أنـها جنحت خالل حـياتهـا فى أن تثيـر حالة من الـنشوة اجلـنسية كانت 
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بـ اجلماهـير وكثـير من رجـال السيـاسة والـصحافـة والفن وبـطبيـعة احلـالة كان فى مـقدمة
لك فـاروق وهو مـا يبـلوره الـفنـان الكـبيـر زكى طلـيمـات فى كتـابه "ذكـريات ووجوه" هـؤالء ا
عـندمـا يصف جنـوميـتـها بـقوله "إن جنـوميـة كـاميـليـا كانـت قائـمة عـلى موهـبـة غيـر حقـيقـية.
تعددة مـع منتجى فموهـبتها الـوحيدة هـذا اجلمال الـصارخ الذى وهـبه لها الـله وعالقاتهـا ا

األفالم "!!
من أشهـر أفالم كاميليا "فتـنة" إنتاج وإخراج محمـود إسماعيل "الروح واجلسد" إخراج
حـلمى رفـلة وإنتـاج محـمد فوزى ١٩٤٨ "شـارع البـهلوان" إخـراج صالح أبو سـيف وإنتاج
"نص اللـيم " إخراج عز الـدين ذو الفقـار وإنتاج محـمد فوزى جـبرائيل تـلحمى " صـاحبة ا
اللـيل" إخـراج حـس فـوزى ١٩٤٩ "بـابا عـريس" إخـراج حـس فـوزى إنـتـاج نحـاس فـيلم
لـيـونيـر" إخـراج حلـمى رفـلة "قـمـر ١٤ " إخراج نـيـازى مصـطـفى إنـتاج أسـتـوديو مـصـر "ا

"آخر كدبة" إخراج أحمد بدرخان وإنتاج فريد األطرش ١٩٥٠ . إنتاج أنور وجدى
توفـيت كامـيلـيا فى حـادثة احتـراق طائـرة أمريـكيـة كانت فى طـريقهـا إلى باريس فى
أكـد البـعض أن احتـراق الطـائرة لم ١٣/ ٨/ ١٩٥٠ واختـلفت الـروايات فى هـذه الوفـاة
يكن متـعمـدا وأكد آخرون أن احـتراق الـطائرة  بـتخـطيط من احلرس احلـديدى لـلملك
وأكد فـريق ثالث أن قـتل كامـيلـيا جـاء على يـد جهـة أجنـبيـة لم يتم حتـديدهـا بعد فـاروق
وعــمـومـا جـاء مـوتـهــا فى أعـقـاب ظـهـورهـا فـى دور فـتـاة يـهـوديـة تــدعى "هـانـا" فى فـيـلم
إجنـــلــيــزى بــعــنــوان "طــريق الــقــاهــرة" ١٩٥٠ أخــرجه ديــفــيــد مــاكــدونــالــد وشــارك فى

بطولته"لورنس هارفى" و"إريك بورتمان" "إبراهام سوفير".
* كيتى* كيتى

ثـلة ولدت فى مدينة اإلسكنـدرية ٢١ أبريل ١٩٢٧ من أبوين يوناني اسمها راقصة و
احلقيقى " كـاترين فوتساكى " بـدأت نشاطها الـفنى كراقصة فى الـنوادى الليلـية بالقاهرة
ـصرى افنـدى" " جواهر " رأة " "ا فى عام ١٩٤٩ ظـهرت كـراقصة شـرقيـة فى أفالم : " ا
وفى الـسـنـوات الـتـالـيـة رسـخت مـكـانـتـهـا فى الـعـديـد من األفالم الـغـنـائـيـة واالسـتـعـراضـيـة
ـطـيـة تصـاحـبـها مالمح تـعـكس مـرحا أنـثـويـا وطفـولـيا والـكومـيـديـة كراقـصـة شرقـيـة غـير 
محـببا ولـكن رغم جمـعها بـ الرقص والـتمثـيل فى أكثـر من ثالث فيـلمـا ومشاركـتها فى
أدوار رئيـسية فى فـيلمـ أمام إسماعـيل ياس وهـما : "عفريـتة إسمـاعيل ياس " ١٩٥٤
"إسمـاعيل ياس فى متحف الشـمع " ١٩٥٦ ظلت محدودة التأثيـر كممثلة فى عام ١٩٥٤
لعـبت دور الـراقصـة اليـهـودية سـرينـا فى فـيلم "بـنت اجلـيران وفـيه حاولت مـع أمهـا إستـير
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ـعـجـبـ بـهـا وفى "ثـريـا فـخـرى " وأبـيـهـا يـاكـوف كـوهـ " مـحـمـد عـبـد الـنـبى " اسـتـغالل ا
هنـدس ". انقطعت عن العـمل بعد ظهـورها فى فيلم " قلب فى مقدمتـهم بطل الفيـلم " فؤاد ا
ال" صرية فى فيلم " العقل وا الظالم " ١٩٦٠ ثم عادت لتظهر للمرة األخـيرة فى السينما ا
أمام إسمـاعيل يـاس " ١٩٦٥ قـيل إنهـا كانت عـلى عالقة بـرفعت اجلـمال (رأفت الـهجان)
ا جـاء فى مذكراته كانت هى أول صـرية الشـهير فى بدايـة حياته ووفـقا  عمـيل اخملابرات ا
حب فى حـياته يـقول دكـتور سمـير مـحمود قـديح فى موقع "دنـيا الـوطن" : " على الرغم من
أن مذكـرات اجلمال حتـمل اسم بيـتى التى وصـفها بـأنهـا راقصة شـابة مـراهقة وطـائشة
ــقـصـود هـنـا هــو الـراقـصـة (كـيـتى) وتــكـبـره بـعـام واحــد إال أن بـعض اآلراء تـعـتـقـد أن ا
اليـهـوديـة الشـابـة التـى تورَّطت فـيـمـا بعـد مع شـبـكة جـاسـوسيـة أخـرى وفـرَّت حتت جنح

الظالم من مصر كلها". 
ـلــحق الـثـقــافى لـســفـارة الـيــونـان فى مــصـر ومـؤلـف كـتـيب يـقــول " يـنى مــيال خـريـنــودى " ا
صرية " مكـتبة اإلسكندرية ٢٠٠٣ : "عادت كـيتى إلى اليونان فى بداية "الـيونانيون فى السيـنما ا
الستـينـيات حيث اشـتركت فى فيـلم يـونانيـ وانسـحبت بعـد ذلك من األضواء وهى مقـيمة االن
بـالعـاصـمـة الـيونـانـيـة أثـينـا  وهـو قـول فى حـالة صـحـته يـنـفى أشـاعة ذهـابـهـا إلى إسـرائيل أو

االدعاء (موسوعة ويكيبيديا) بأنها ظلت تعيش فى حى شبرا فى مصر حتى أواخرالثمانينات. 
* ليلى مراد* ليلى مراد

لحن غنى وا ولدت فى ١٧ فبراير١٩١٨ باإلسكنـدرية ألسرة يهودية األصل والدها هو ا
إبـراهـيم زكى مـوردخـاى "زكـى مـراد" الـذى قـام بـأداء أوبـريت الـعـشـرة الـطـيـبـة الـذى حلـنه
ـوسيـقار سـيد درويش وأمـها جـميـلة سـالومـون يهـودية من الـقاهرة تـخرجت فـى مدرسة ا
راهبات نـوتردام ديزابـوتر للـبنات بـالزيتـون بدأت مشـوارها مع الغـناء فى سن أربعـة عشر
عـروف داود حسنـى وبدأت بالـغناء لـحن ا عامًا حـيث تعـلمت على يـد والدهـا زكى مراد وا

فى احلفالت اخلاصة ثم احلفالت العامة ثم عملت باإلذاعة حيث بدأت شهرتها.
صـرية تعـاقدت مـعها عـلى الغنـاء مرة كل أسـبوع وكانت أولى ـا أنشـئت دار اإلذاعة ا
احلـفالت الغـنائـية الـتى قـدمتـها اإلذاعـة فى ٦ يولـيو عـام ١٩٣٤ غنت فـيهـا موشح "يـا غزاالً
زان عينه الكحل" ثم انـقطعت عن حفالت اإلذاعة بـسبب انشغالهـا بالسينـما ثم عادت إليها
مــرة أخــرى عــام ١٩٤٧ حــيـث غــنت أغــنــيــة "أنــا قــلــبى دلــيــلـى". غــنت لــيــلى مــراد حــوالى
لـحنـ من أمثـال : مـحمـد فوزى مـحمـد عبـد الوهـاب منـير ١٢٠٠أغنـية وحلـن لهـا كبـار ا

مراد رياض السنباطى زكريا أحمد والقصبجى.
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ـوسيقـار محمد عـبد الوهاب مثلت للـسينـما ٢٧ فيلـمًا كان أولـها فيلم "يـحيا احلب" مع ا
عـام ١٩٣٧ ارتبط اسـمهـا باسم أنـور وجدى بعـد أول فيـلم لهـا معه وكـان من إخراجه وهو
فيلم "لـيلى بـنت الفـقراء" وتزوجـا بعـد أن أشهـرت إسالمها عـام ١٩٤٥ وكان آخـر أفالمها

فى السينما "احلبيب اجملهول" مع حس صدقى واعتزلت بعدها العمل الفنى
 فـارقت احليـاة فى ٢١ نوفمـبر ١٩٩٥ وكـرمت فى مهرجـان القـاهرة السـينـمائى الدولى
نحـها شهادة تقـدير تسلـمتها عنـها الفنانـة ليلى علوى وقـد أنتج مسلسل فى دورة ١٩٩٨ 
بعنوان أنا قلبى دليلى عام ٢٠٠٩ حول حياتها ليعرض خالل شهر رمضان من نفس السنة

(عن ويكيبيديا بتصرف). 
* منير مراد * منير مراد 

رغم النجاح الذى حققه فى األفالم القليلة التى اضطلع ببطولتها. فإن استمراره كممثل
طربات طرب وا كان أمرا مـشكوكا فيه منذ البدايـة.. فهو ال يعدو أن يكون مقلـدا لبعض ا
وتابعا لقدر هـائل من الكليشيهات التى اشتهر بـها الكوميدى األمريكى الشهير "دانى كاى"
وهـو ما كـان مشـهـورا عنه حـتى قـبل أن يـظهـر فى األفالم. فـفى عام ١٩٥٠ تـطـالعـنـا مجـلة
"الفن " بـخبر تقول فيه " رأى األسـتاذ أنور وجدى فى منيـر مراد أنه جدير بأن يكون "دانى
كاى الشرق" فاعتزم أن يقدمه قريبا فى بطولة فيلم جديد يظهر مواهبه ومع ذلك لم تتحقق
ـنـير مـراد تـلك الـفرصـة إال عـندمـا انـفصـلت شـقيـقـته ليـلى مـراد عن أنور وجـدى وكـون هو
وإخـوته شـركـة "الـكـواكب" الـتى أنـتـجت فـيـلـمه األول "أنـا وحـبـيـبى" ١٩٥٣ والـثـانـى "نـهارك
سعيد" ١٩٥٥ والغريب أن الفيلم ظهرا بدون أى دعاية تربط ماب منير مراد ودانى كاى
ية حيث كان األخير قد تقرر منع عرض أفالمه فى مصر لدوره فى مساندة الصهيونية العا

وإسرائيل.
ومن األشــيـاء الـتى تـثـيــر الـدهـشـة فى مـســيـرة "مـنـيـر مـراد" الــذى تـدين له األغـنـيـة
هدا رغم أنه كان من نـعومة إظـفاره يعيش فى السـينمـائية بالـكثيـر أن طريقه لم يكـن 
وسيقى ويستحثه على بيئة موسيـقية ويحس فى دخيلة نفسه بحافـز جارف يدفعه إلى ا
اخلـلق الفنى. ولد مـوريس "اسمه احلقيقى" فى ٢٢ يـناير ١٩٢٢ تلـقى تعليمه األولى فى
مدارس اللـيسيـه فرانسـيه باخلرنـفش ولم يجد فى نـفسه مـيال للتـعليم حلـبه للمـوسيقى
ـوسـيـقـيـة ولـكـنه تـلـقى ـدارس ا ـعـاهـد أو ا ـوسـيـقى فى أى من ا ومع ذلك لم يـدرس ا
طـرب زكى مـراد. كمـا تلـقى تـدريبـات عـلى يد "مـاريو ـلـحن وا مبـادئـها عـلى يـد والده ا

ذينو" و"أندريه رايدر"(٤٨).
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. بـدأ حـياتـه كعـامل سـكـريبت فى عمل فـى أكثـر من مـهـنة قـبل االسـتـقرار عـلى الـتـلحـ
أسـتوديـو توجـو مـزراحى ثم تركه لـيعـمل بـائعـا للـجـ والبـسطـرمـة والصـابون ثم عـاد مرة
أخرى مـساعـد مخرج لـعدد كـبيـر من اخملرجـ وكان أهـمهم أنـور وجدى بـعد أن تزوج من
شقـيقـته وكون مع حـسن الصـيفى ثـنائـيا سـاعد أنـور وجدى فى إخـراج أفالم "قطـر الندى"
" وفى نفس الـوقت أغوى أنور وجدى "حبيب الروح" "غـزل البنات" "عـنبر" "طالق سـعاد ها
ـكن أن يـربـحه من الـتـجـارة فـاشـتـرك مـعه فى صـفـقـات كـبـيـرة مـن الـبـطـاطا ـال الـذى  بـا
ا كـسب أنور وجدى من هذه الصفـقات أعطاه أول أغنيـة ليكتبها من وأمواس احلالقة(٤٩) و
" لشـادية وجنح الفـيلم وجنحـت األغنيـة وعلقت فى فيـلم "ليلـة احلنة" وهى أغـنيـة "واحد اتنـ

أذهان الناس وعليه اعتزل منير التجارة وتفرغ للموسيقى واألحلان.
/ أبـيـض يـا وردى/ ٥ × ٦ / يـا دبـلـة من أحلـانه الـســيـنـمـائــيـة مع شـاديـة واحــد أتـنـ
اخلـطوبـة/ وعد ومـكتـوب / آلوه آلـوه / القـلب معـاك/ شبك حـبيـبى/ مش قلـتلك/ يـا سارق

من عينى النوم / تعالى أقول لك 
/ احلق عـليه / تخاصمنى/ من أحلـانه مع عبداحلليم: بـكرة وبعده / باحلم بـيك/ إحنا كنا ف

أول مرة / ضحك ولعب وجد وحب/ بأمر احلب/ حاجة غريبة/ وحياة قلبى وأفراحه.
فى فـيلمه "أنـا وحبيـبى" و"نهارك سـعيد" حـاول أن يتقـرب من ثورة يولـيو ورجالـها. فقدم
زج بـ اجليـش والعـمال والـفالح ويـلـعب فيه دور اجلـندى فى فـيلـمه األول اسـتعـراض 
صر باعتبارها الذى يرفع شعار االحتاد والنظام والعمـل. وفى فيلمه الثانى حاول التغزل 
أعظم بالد الـدنيا من خـالل استعـراض يتخـيل فيه مزايـا مصر بـ عواصم األ وفى عام
١٩٦٤ لعب دوراً فى فـيلم "بـنت احلتة" إخـراج توأمه فى مـساعدة اإلخـراج حسن الـصيفى.

تزوج ثالث مرات ـ وكانت زوجته الثانية الفنانة سهير البابلى ـ(٥٠).
توفى منير مراد عام ١٩٨١.

* جنمة إبراهيم* جنمة إبراهيم
ـمـثلـ الـرجـال الـذين أبـدعوا فى ـصـرية قـد قـدمت عـشـرات من ا إذا كـانت الـسيـنـمـا ا
ـصـريـة الوحـيـدة الـتى أبـدعت فى أداء هذه ـمـثلـة ا أدوار الـشـر.. فـإن جنمـة إبـراهـيم هى ا
األدوار مـنذ األربـعيـنيـات وكان دور صاحـبة مـدرسة الـتسـول والنـشل فى فيـلم "اليـتيـمتان"
ومع ذلك سيـبقى دور ريـا الذى لـعبتـه فى فيلم ١٩٤٧ هو الـبدايـة احلقيـقيـة فى هذا االجتـاه
"ريـا وســكـيـنـة" إخـراج صـالح أبـو سـيف ١٩٥٢ عالمـة فــارقـة فى تـاريـخــهـا بل وفى تـاريخ

صرية " لم ينس اجلمهور هذا الدور.  السينما ا
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ـسرح ولـذلك كـان كل دور قـامت به هـذه الـفـنانـة بـعـد ذلك سـواء فى الـسيـنـمـا أو عـلى ا
ـالمح من ريـا من صـوتـهـا ومن نــظـرتـهـا ومن حـركـاتـهـا ومن ـتـفـرج والـنـاقـد  أحس فـيه ا
الحظ أن كل األدوار ولكن ا مـشيتـها وليس فى هـذا انتقـاص من قدر هـذه الفنـانة القـديرة
ـرأة القاسـية غلـيظة التى أسـندت إلـيها بـعد قيـامها بـدور "ريا" كانت تـمثل فيـها شخـصية ا
وكانت ريا جتمع ب كل هذه الصفات(٥١) نذكر لها القلب سليـطة اللسان اخلبيثة الشـريرة
ـرابـيـة فى أفالم "حـب فى الـظالم" ١٩٥٣ "جـعـلـونى مـجـرمـا" ١٩٥٤ فى هـذا اإلطـار دور ا
"زعـيم عصـابة" "الـسرقـة والـتسـول فى" "احلرمـان" ١٩٥٣ والقـابلـة الشـريرة فى فـيلـمى "رنة
اخلـلـخال" ١٩٥٥ "صـراع األبـطال" ١٩٦٣ "صـاحـبة الـكـباريه" فى "رقـصـة الوداع" والـعـمة

وت حتى ال يرثها ابن شقيقها فى فيلم "٣ لصوص" ١٩٦٧  الخ. التى تعاند ا
ــســرحـيــة مــنـذ أوئل الــعــشـريــنــات حـتى أواسط ولـدت فـى مـصــر وعــاصـرت احلــركـة ا
وشـجعتهـا أختهـا الكبرى ـدرسة الليـسيه بالـقاهرة السـتينيـات هجرت دراسـتها االبتـدائية 
ـسـرح فى فـرقـة كـان أول ظـهـورهـا عـلـى ا ـمــثـلـة سـريـنــا إبـراهـيم عـلى االشــتـغـال بـالـفـن ا
الــريـحــانى انـضــمت إلـيــهـا فى رحــلـتــهـا إلى اإلســكـنــدريـة وكــانت تـغــنى وتـرقص وتــلـقى
نـولوجات فى مسرحيات الـفرانكو ـ آراب وكانت تنشد دورا شـائعا فى ذلك احل ومطلعه ا

درسة لتستكمل دراستها. "ماجتوزنى يا بابا من نفسى" لكن شقيقتها أعادتها إلى ا
التـحقت بـإحدى الصـحف الفـنية لـلكتـابة عـلى اآللة الكـاتبة وتـنسـيق الصفـحات فى عام
١٩٢٩ انضـمت لفرقـة فاطمـة رشدى كـمطربـة. وسافـرت معهـا فى رحلـتها إلى الـعراق وقد
ديـر الفنى لـلفرقة أفاد العـمل بهذه الـفرقة جنـمة إبراهيـم فتعلـمت أصول التـمثيل عـلى يد ا

وكان أول دور هام تؤديه هو دور إحسان فى مسرحية "ابن السفاح". عزيز عيد
ومثلت مع بشارة واكيم فى فى ١٩٣٢ عمـلت بصالة بديعة مـصابنى بشارع عمـاد الدين
العـديد من الـفصـول االستعـراضيـة الغـنائـية. ثم ألـفت فرقـة مسـرحيـة قدمت عـروضهـا لعدة
ـادية فى عـام ١٩٣٥ انضـمت لفـرقة ـسرح بـريتـانـيا ثم تـوقفت إزاء خـسارتـها ا أسـابيع 
"غــادة الـكـامــيـلـيـا " حــسن الـبــارودى واشـتـركت فى رحــلـتـهــا إلى الـســودان مـثـلت خـاللـهـا
صرية التى ضمت معظم فنانى ومسرحيات أخرى وبعد عودتها التـحقت بالفرقة القومية ا
عت جنـمـة فى عشـرات الـعروض الـفرق الـتى تـوقف نـشاطـهـا بسـبب األزمـة االقتـصـاديـة " 
كونت خاللها فرقة مسـرحية عام ١٩٣٧ وأحيت موسما بالـفرقة القومية على مـدى ربع قرن
واحدا وعادت لـلفرقة الـقومية كـما اشتـركت فى عروض فرقة حـسن البارودى ١٩٤٤ التى
لـيجى ١٩٥٥ كونت جنـمة إبراهيم نولوجـست سيد سـليمـان ولطفى ا ضمت فـاخر فاخـر وا



±≥∂

سرح الهوسابير بالقاهرة وأدت جنمة دور ريا. فرقة قدمت مسرحية "سر السفاحة" "ريا" 
ـلك لـير" ـسرحـيـات اآلتيـة : "ا ١٩٣٥ ـ ١٩٦٠ مـثـلت جنـمة إبـراهـيم بـالفـرقـة الـقومـيـة ا
ال والبنون" "زوج كامل" ة والـعقاب" "األب ليونـار" "ا "اجلر "سـافو" "األستاذ كلـينوف"
"أنـا كده" "حواء اخلـالدة" فى دور "عجاء" "الـست هدى" فى دور "هدى" "الـعباسة" فى دور
ــلـيــونــيـر" ــروحــة" فى دور الـدوقــة "مــدرســة اإلشـاعــات" "ا "زبــيـدة زوجــة الــرشــيـد" "ا
"الـلـعب بـالـنـار" "اليـتـيـمـة". "دم األخـوين" فى دور أمـيـنـة ها "الـصـحـراء" "اجلـزاء احلق"

"اخليانـة العظـمى" فى دور ربه األسرة التى تـتفانى فى رعايـة أسرتها " "العـائد من فلسـط
والتى تتـبرأ من زوجها مـصطفى الذى يـنحرف ويثـرى بأساليب غـير مشروعـة "الصهيونى"
" فى دور القيـصرة "الشيطان" فى دور صـفية "سر احلاكم بأمر فى دور خيـرية "راسبوت
الــله" "شــهــرزاد" فى دور حــوريــة مــتـلــوف فـى دور أم الـفــيـل "سـلــطــان الــظالم" فى دور
مـتـريـونــا "زواج احلالق " فى دورهـا رسـيـلـ الـقـضـيـة ١٩٦٢ فى دور الـزوجـة الـتـقـلـيـديـة
احملافـظـة وفى الـسـتـيـنـيـات مـثـلت فى مـسـرح اجلـيب مـسـرحـيـات "يس وبـهـيـة " و"يا طـالع

الشجرة" و"يرما" (٦٤ - ١٩٦٥)(٥٢).
فى أواخـر السـتـيـنـيـات أخذ حـصـلت جنـمـة إبـراهيم عـلى وسـام الـفـنـون واآلداب ١٩٦٣
بـصـرهـا يـخـبـو وعـاشت فى عـزلـة تـامـة مع زوجـهـا الـفـنـان عـبـاس يونـس حـتى وفـاتـهـا عام

.(٥٣)١٩٧٦
* جنوى سالم * جنوى سالم 

ــسـرح أو ـكـن وصف الـنــمط الــذى دأبت جنــوى سـالـم عـلى جتــســيـده ســواء فى ا ال 
السـينما إال بـكونه امتـدادا لنمط الدلـوعة الذى ابتـكره "جنيب الريـحانى" لبطالت مـسرحياته
صادفة لتفرضه على جنوى سالم عندما مرضت " ثم جـاءت ا "ميمى شكيب" و"سعاد حس
كن "ميـمى شـكـيب" أثنـاء تـأديـة شخـصـية "بـنـانـا" فى مسـرحـيـة "إستـنى بـختـك" ومع ذلك 
فـبيـنـمـا حـافـظت كل من "مـيمى الـقـول إنه كـان هـنـاك اختـالف ب جنـوى سـالم واألخـريـات
ط "الـدلوعـة" فى إطـار الـشخـصـيـة األرستـقـراطـية جـعـلته " عـلى  شكـيب" و"سـعـاد حسـ
ـا حد من تطور شخـصيتها طـا شائعا بـ اخلدم والبلهـاء واألرستقراط جنوى سالم 

الفنية رغم كل الفرص التى أتيحت لها فى شتى اجملاالت.
اسـمـهـا احلـقـيـقى "نـظـيرة مـوسى شـحـاتـة" (مـصـادر أخـرى : نـيـنـات شـالوم) ولـدت فى
الـقاهـرة فى ١٧ نـوفـمـبر ١٩٢٥ مـن أب لبـنـانى وأم إسـبـانيـة من أصل يـهـودى. وقـد حصل
ـصريـة فأصـبحت ابـنـتهـما "نـظيـرة" مصـريـة بالـتبـعيـة كان والـدها األبوان عـلى اجلنـسيـة ا
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يــعـمل فى صـنـاعـة األحـذيـة(٥٤) أمـا أمـهـا مـيـرفت جـودة فـكـانـت "خـبـيـرة تـصـمـيم شـبـاشب
كانت أجمل اجلميالت. جتسدت فيها ليونير اليهودى الشهير حالت "شيكوريل" ا ى"  حر
ـاليـة أم عـثمـان باشـا عمـيل السـفارة الـبريـطانـية الـفتـنة واإلثـارة الطـاغيـة عشـقهـا وزير ا

الذى اغتيل فى قضية شهيرة "اتهم فيها أنور السادات الرئيس الراحل وآخرون"(٥٥).
بـدأت جنوى نشـاطها الـفنى فى مسـرح الريحـانى وبعد وفـاته عملت مع بـديع خيرى ثم
سارح التلـيفزيون لتـقد أشهر أعمـالها "البيـجاما احلمراء" و"لـوكاندة الفردوس" التحـقت 
" أمام سرحـية وقدمت " موزة و٣ سكاك فى بدايـة السبعينيات أنـشأت فرقة جنوى سالم ا

عماد حمدى.
ظهـرت فى السينـما منـذ نهاية األربـعينـيات فى أفالم مثل "الـروح واجلسد" ١٩٤٨ "فايق
" ١٩٥٤ "إســمــاعــيل يــاســ فى اجلــيش" ١٩٥٨ ورايق" ١٩٥١ "حــسن ومــرقـص وكــوهـ
"األزواج والـصيف" و"حـياتى هى الـتمن" "إسـماعـيل ياسـ فى دمشق" "حب وعـذاب" "ملك
ـا كان الـبتـرول" ١٩٦١ "حـياة عـازب" "جـواز فى خـطر" ١٩٦٣ "الـقـبلـة األخـيرة" ١٩٦٧ ور
من أفضل أدوارها فى هذه األفالم هـو دور الفتاة اليهودية "سيـمحا" ابنة التاجر كوه فى
ـط الدلوعـة لتـجسـد شخصـية فـتاه جادة " وفيه تـتخلص من  فيـلم "حسن ومـرقص وكوهـ
تساعد والدها فى إدارة مخزن لألدوية وتشرف على تربية أخوتها فى حارة اليهود على إثر
وفـاة والـدتـهـا عـام ١٩٦٦ تـعـرضت جنـوى سـالم ألزمـات صـحـيـة ونـفـسـيـة مـتـتـالـيـة ويـقول
سـلـيـمـان احلـكــيم فى كـتـابه "يـهـود ولــكن مـصـريـون": واحلـقـيــقـة أن جنـوى سـالم كـمـا قـرر
عاجلون ـ كانت تعـانى من عقدة االضطهاد ـ وهى الـعقدة التى تالزم عادة معظم أطبـاؤها ا
إن لم يـكن كـل يـهـود الـعــالم ـ فـكـانت دائــمـة الـشــكـوى من أن اخملـرجــ يـتـجـاهــلـونـهـا وال
يسـندون إليهـا إال األدوار التى ال تناسب إمـكاناتهـا الكبيـرة كما أنهـم يضعون اسـمها بعد
أسماء مـن هم أقل منها خبرة ومكانـة ـ كما كانت - تشكو دائما مـن أنها بعيدة عن اهتمام

النقاد وتعليقاتهم أو اإلشادة بها التى كانت تتوقعها منهم".
ومع ذلك تعلل جنوى سـالم ذلك بنفسـها فتقول فى أحـد حواراتها الـصحفية "أن األدوار
الـتى اشتركت بها فى مـسرح الريحانى لم تكن أدوارا كـبيرة بالدرجة الـتى تدعو النقاد إلى
احلـديث عـنهـا أو اإلشـادة بـهـا أمـا أدوارهـا فى الـتلـيـفـزيـون فـقـد كان تـشـجـيع الـنـقـاد لـها
مناسبا حلجم األدوار التى أدتها فيه(٥٦) أشهرت جنوى سالم إسالمها وتزوجت من الناقد
ـسلـم عـبـد الفـتـاح البـارودى نحـو عـام رحـلت فى ١٢ مـارس ١٩٨٨ ودفنت فى مـقابـر ا

بحى البسات بالقاهرة.
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* وداد عرفى* وداد عرفى
ـكن القول بـوجه عام إن مـعاييـر اإلخفـاق قد الزمت الفـنان الـتركى األصل وداد عرفى
فبـينما فشلت كل محاوالته فى مجال اإلخراج ارساته الفنية داخل مصر بنجو فى معـظم 
الـسيـنـمائى وحـقق جنـاحات نـسبـيـة متـواضعـة كـمؤلف مـسـرحى ترجـمت أعمـاله فى فـرقتى
فقد "يوسف وهـبى" و"فاطـمة رشـدى" جنده لم ينـجح كمـمثل فى أى من أدواره الـسيـنمـائيـة
اشـتــرك فى تـمـثـيل خـمــسـة أفالم وهى "لـيـلى" ١٩٢٧ و"فــاجـعـة فـوق الـهـرم" ١٩٢٨ إخـراج
"حتت سـمـاء مصـر" ١٩٢٨ "غادة الـصـحراء" ١٩٢٩ "مـأساة احلـياة" ١٩٢٩ إبراهـيم الما
واألفالم الثالثة من إخراجه وتمثيله ولكن لم يعرض منها سوى فيلم "غادة الصحراء" بينما
 حرق فيـلم "حتت سمـاء مصر" بـواسطة مـنتجـته وبطـلته فاطـمة رشدى بـعد اكتـماله وقبل
سـرحيـة بـينـما مـنـعت الرقـابة ـكن أن تؤثـر عـلى سمـعتـهـا ا عـرضه حـيث رأت فيه مـهـزلة 
الفيلم األخير ولم يعرض نهائـيا ألسباب تمس األخالق العامة وتتعرض أدواره القليلة التى
شاهدها اجلمهور لتحفظات نقديـة فعن تمثيله فيلم "غادة الصحراء" يقول ناقد مجلة اجلديد
واقف ١٩٢٩(٥٧): "ونالحظ عـليه مـحاوالته اجلـريئـة فى تقلـيد فـالنـتيـنو فـهى جتعـله يتكـلف ا
ا يفسـد تمثـيله. كمـا أن وجهه إلى حد كبـير خال من الـقدرة على الـتعابيـر النفـسية.. وقد

ا عنى ببطلة الرواية". عنى وداد بنفسه أكثر 
ثم غادرها إلى تركيا لتنقطع أقام وداد عرفى فى القاهرة ست سنـوات حتى عام ١٩٣٢
أخباره تماما عن القاهرة ولكن محمد السيد شوشة يذكر فى كتابه "رواد ورائدات السينما
صـرية" أنه تـوفى عام ١٩٦٩ وأنه عـرف هذا الـتاريخ عـندمـا كان فى رحـلة إلـى إسطـنبول ا

عام ١٩٧٦ .
* يوسف ساسون* يوسف ساسون

"يـوسف سـاسـون" يهـودى عـراقى كـان يـرافق التـركى وداد عـرفى فى حتـركـاته وأعـماله
ثل فى بعض أفالمه فيما بعد حتت اسم "جو أثناء وجوده فى مصر وقد جعله وداد عرفى 

ثل أمريكى(٥٨). سواسون" بادعاء أنه 
شـارك فى تألـيف وتـمثـيل فيـلم "مـأساة احلـياة" ١٩٢٩ الـذى ألفه وأخـرجه ولـعب بطـولته

وداد عرفى ومنعت الرقابة عرض نهائيا.
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اسون فى مصر" الزهراء لإلعالم العربى ١٩٧٧ صفحة ١٧٢ ـ ١٧٣. ١) د. على شلش: "اليهود وا
٢) مجلة "فن" ع ١٦ ـ ٢٥/ ١٢/ ١٩٥٠.

صـرية الـعـامة لـلكـتـاب ـ اجلزء الـثانى ـ ـسرح" الـهـيئـة ا سـرح العـربى "قـاموس ا ٣) سـمـير عـوض قسـم ا
الطبعة األولى ـ ١٩٩٦ صفحة ٥٦٤.

ـوسيـقى العـربيـة" دار الكـلمـة الطـبعـة الثـانيـة عام ٢٠٠٠ ٤) فـرج العـنتـرى : "الـسطـو الصـهيـونى على ا
صفحة ٨١.

٥) صالح طنطاوى : "رحلة حب مع ليلى مراد" روز اليوسف ـ الكتاب الذهبى ـ ١٩٧٩ صفحة ٣٢٩.
سرح" يونيو ١٩٧٥ صفحة ٥٦ ـ ٥٧. ٦) مجلة "السينما وا

رجع السابق صفحة ٦٤٤. سرح" ا ٧) سمير عوض : "قاموس ا
رجع السابق "اجمللد اخلامس" الطبعة األولى ١٩٩٨ ـ ١٩٩٩ صفحة ١٦٤٥. ٨) ا

صـرية العـامة للـكتاب ٩) عـرفة عبـده على : "يهـود مصـر ـ منذ عـصر الفـراعنـة حتى عام ٢٠٠٠م" الـهيئـة ا
٢٠٠٠ صحة ٣٢٩.

١٠) سليمان احلكيم : "يهود لكن مصريون" دار األم للطباعة والنشر ١٩٩٩ صفحة ٩٩ ـ ١٠٠.
ية الـفنون ـ سينما ٢ ـ ـصرية" أكاد ١١) د. محمد كامل الـقليوبى: "محـمد بيومى: الرائد األول لـلسينما ا

١٩٤٤ صفحة ٣٥.
١٢) جيل بيرو: "رجل من نسيج خاص" شركة األمل للطباعة والنشر ١٩٨٦ صفحة ٣٦٢.

رجع السابق : ١٣) جيل بيرو: ا
١٤) د. رشـاد عبـد الله الـشامى : "الـشـخصـية الـيهـودية فى أدب إحـسان عـبد الـقدوس" كـتاب الـهالل عدد

٤٩٦ أبريل ١٩٩٢ صفحة ٢٠١.
١٥) كمال عطية : مقابلة شخصية.

صرية العامة للكتاب ٢٠٠٣ن صفحة ٢١٦. ١٦) حنان مفيد: "سيدة قطار السينما.. ليلى مراد" الهيئة ا
ـهرجان القـاهرة السيـنمائى الدولى (١٩٧٦ ـ ٢٠٠٠) د. ١٧) أحمد رأفت بـهجت (إعداد) اليـوبيل الفضى 

صري والعرب صفحة ١٨٠. كرم ا ناجى فوزى عن ا
رجع السابق ص ٩٨ ـ ٩٩. ١٨) سليمان احلكيم : ا

رجع السابق ص ١٠٩. ١٩) سليمان احلكيم : ا
سرح" ٢٠) مجلة "السينما وا

٢١) مجلة "الكواكب" ٢٣/ ٥/ ١٩٣٣.
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صر ١٩٧١ صفحة ٢٤ ـ ٢٥. عارف  سرح والسينما" دار ا ٢٢) فاطمة رشدى: "كفاحى فى ا
رجع السابق صفحة ٢٧. ٢٣) عرفة عبده على : ا
٢٤) مجلة "آخر ساعة" ع ٨٣٢ ـ ٤/ ١٠/ ١٩٥٠.

ركز الثقافى اجلامعى ١٩٨١ صفحة ٧٨. ٢٥) عبد الله أحمد عبد الله : "٥٠ سنة سينما" ا
٢٦) مجلة "السينما ع ٢٦ ت : ٩/ ٨/ ١٩٤٥.

٢٧) يـعقـوب وهبى (إعـداد) : األعمـال الكامـلة لـلنـاقد سـامى السالمـونى الهـيئـة العامـة لقـصور الـسيـنما ـ
آفاق السينما ـ اجلزء الثانى (١٩٧٦ ـ ١٩٨٢) صفحة ١٤٣.

رجع السابق : صفحة ١٤٤. ٢٨) ا

رجع السابق : صفحة ١٤٥. ٢٩) ا
٣٠) مجلة "الفن" مقال إعداد عبير فاروق ١٥ فبراير ٢٠٠٠.

" اجلزء الثانى. ٣١) محمود على: "مذكرات محمد كر
رجع السابق.  ٣٢) ا

٣٣) أنـسـيـة أبـو الـنـصـر (إعــداد) : "زيـنب األديب هـيـكل عـلى الـشــاشـة" اجملـلس األعـلى لـلـثـقـافـة ١٩٩٦ ـ
صفحة١٧٧ .

عارف ١٩٧٤ اجلزء الثانى صفحة ٧٦. ٣٤) يوسف وهبى: "عشت ألف عامِ دار ا
رجع السابق : اجلزء الثالث ١٩٧٦ صفحة ١٨. ٣٥) ا

رجع السابق صفحة ٩٤. ٣٦) سليمان احلكيم: ا
رجع السابق اجلزء األول ١٩٩٦ صفحة ١٣٠. سرح ـ ا ٣٧) سمير عوض: قاموس ا

٣٨) سمير فريد / يوسف شريف رزق الله: حوار أحمد كامل مرسى نشرة نادى القاهرة للسينما ـ السنة
٧ ـ النصف األول ١٩٧٤ صفحة ٦٦٢.

رجع السابق: صفحة ٤٢ من ٥٣. ٣٩) ا
: "وزراء.. فى جيوب الفنانات" دار الشباب ١٩٩٣ صفحة ١٨٤. ٤٠) ناصر حس

صرية العامة للكتاب ـ ٢٠٠٣ صفحة ١٠٦. ٤١) حنان مفيد : "سيدة قطار الغناء ليلى مراد" الهيئة ا
رجع السابق : صفحة ٢١٦. ٤٢) ا

عـرفـة" الـكويت ٤٣) صمـوئـيل اتـينـجـر: "الـيهـود فى الـبـلدان اإلسالمـيـة" (١٨٥٠ ـ ١٩٥٠) سـلسـلـة "عـالم ا
العدد ١٩٧ الكويت ١٩٩٥.

٤٤) مصطفى جبر : مقابلة شخصية.
غـازى الـهـيـئة ـسـرح والسـيـنـمـا عنـد الـعـرب" تـرجـمة وتـعـلـيق أحـمـد ا ٤٥) يـعـقوب لـنـداو: "دراسـات فى ا

صرية العامة للكتاب ١٩٧٢ صفحة ٢٩٩. ا
٤٦) مجلة "فن" حسن إمام عمرة يتذكر: العدد ٣٧٠ ـ ٣/ ٣/ ١٩٩٧.

٤٧) مجلة "فن" ت: ١١/ ٩/ ١٩٥٠ صفحة ٣٢.
رجع السابق صفحة ٨٧. ٤٨) سليمان احلكيم: ا

رجع السابق صفحة ٤٤. ٤٩) حنان مفيد: ا
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رجع السابق صفحة ٩٠. ٥٠) سليمان احلكيم: ا
٥١) سعد الدين توفيق: "فنان الشعب صالح أبو سيف" دار مصر للطباعة صفحة ١٤١.

رجع السابق اجلزء األول ١٩٩٦ صفحة ١٧. سرح: ا ٥٢) سمير عوض: قاموس ا
رجع السابق صفحة ١٠٣. ٥٣) سليمان احلكيم: ا
رجع السابق صفحة ٣٣٠. ٥٤) عرفة عبده على: ا

رجع السابق صفحة ١٠٧. ٥٥) سليمان احلكيم ـ ا

رجع السابق صفحة ٣٣٠. ٥٦) عرفة عبده على : ا
٥٧) أحـمـد احلضـرى : "تـاريخ السـيـنمـا فى مـصر" مـطـبوعـات نـادى السـيـنمـا بـالقـاهرة (١٨٩٦ ـ ١٩٣٠)

١٩٨٩ صفحة ٢٢١.
رجع السابق صفحة ٦٦.  ٥٨) أحمد احلضرى : ا
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سالمةسالمة الياسالياس استير شطاحاستير شطاح الياس مؤدبالياس مؤدب

هدى هدىبهيجة ا بهيجة ا توجو مزراحىتوجو مزراحى ثريا فخرىثريا فخرى

ميمو رمسيسميمو رمسيس جمال رمسيسجمال رمسيس داود حسنىداود حسنى
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زكى الفيومىزكى الفيومى سامية رشدىسامية رشدى جراسيا قاصجراسيا قاص

شالومشالوم صاحلة قاصصاحلة قاص راقية ابرلهيم راقية ابرلهيم 

فكتوريا كوهفكتوريا كوه فيفى يوسففيفى يوسف سرينا ابراهيمسرينا ابراهيم
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منير مراد منير مراد 

جنوى سالمجنوى سالم

كاميلياكاميليا

كيتىكيتى

عباس رحمىعباس رحمى

ليلى مرادليلى مراد
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تـمـصرون الـعمل فى مـجـال السـينـما مـنذ رأيـنا فى فـصول سـابقـة كـيف عرف الـيهـود ا
دخـولهـا مـصر. واسـتعـرضـنا أنـشـتطـهم الـواسعـة فى مـجال اسـتغـالل دور العـرض وتوزيع
سـنا كيف تهافت بعـضهم على صناعة األفالم كما  ـصرية األفالم األجـنبية وإنتاج األفالم ا
ارس مخرج بحـيث  ـارسة أكثـر من حرفة سيـنمائـية فى آن واحد الروائـية والسعى إلى 
مثل أحيانا ونتـير وا ؤلف وا ـنتج واخملرج وا مـثل توجو مزراحى فى الفيـلم الواحد مهمة ا
باإلضافة إلى إضافة إدارة األستوديو اخلاص به وتصميمه لديكورات ومناظر بعض أفالمه

مع مدير إنتاجه زيزو بن الس !!
رغم ذلك فإن نـشاط اليـهود فى مـجال احلـرفيات الـسيـنمـائية كـان محـدودا بعد أن جنح
ـصري ـسيحـي األرمن والـيونـانيـ واإليطـالي ومـعهم عـدد كثـير من ا ـتمـصرون من ا ا
ـسيـحي فـى السيـطرة عـلى مجـاالت حرفـية عـديدة وذلك من قـبل حرب ١٩٤٨ ـسلـم وا ا

والتى قد تشكل الفترة التالية لها مرحلة تميز لغير اليهود.
وال شك أن فى هــذه الــنــظـرة إلـى عالقــة الـيــهــود بــاحلـرفــيــات الــســيـنــمــائــيــة قـدرا من
ـعـامل والـتـحـمـيض تـصـمـيم الـرقـصات االستـثـنـاءات فى مـجـاالت: الـتـصـويـر الـصوت ا
ـقـابل من الـنادر أن جنـد أسـمـاء يهـوديـة لـها أهـمـيتـهـا فى مـجال ـتـحركـة. وفى ا الـرسوم ا
ـانى روبرت كـن مقـارنتـها بـاليـونانـى أنطـون بولـيز ويس أو األ ـناظـر  الديـكـور وتصـميم ا
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ـنـعم شـكرى. كـمـا يـصعب الـعـثـور على صـريـان ولى الـدين سـامح وعبـد ا شارفـنـبـرج أو ا
مؤلف للموسـيقى التصويرية تصل قامته إلى مـستوى اليونانى أندريه رايدر واألرمنى (فؤاد
ـصـريـون محـمـد حـسن الـشـجاعـى وعبـد احلـمـيـد عـبد الـرحـمن وعـبـد احلـليم الظـاهـرى) وا
ـونتـاج وكتابـة السـيناريـو بعد أن ومن النـادر أن جند أسمـاء متخـصصـة فى مجال ا نويـرة

احتكرهما كما ذكرنا من قبل اخملرج اليهود من أمثال توجو مزراحى.
افيرا إلى بريل افيرا إلى بريلالتصوير من بر التصوير من بر

صـرى بل من جـذورهـا دخول الـكـثـير من ال شك أن من أسـبـاب األزمة الـفـنـية لـلـفـيلـم ا
األمر الـذى ترتب عـليه ضعف تـمصـرين إلى مجـال التصـوير واإلخـراج العـقول األجـنبـية وا
ـصورين ـمـكن أن يتـصـور أحد أن هـؤالء ا فى الـفـكر وضـعف فى احلل الـفـنى. فلـيس من ا
كن أن يـستخـرجوا حال لهـذا الفكـر بطريـقتنا أو كن أن يـفهمـوا مجتـمعنـا أو حياتـنا أو 
نيـابة عـنا لـقد كـانوا مـجمـوعة من احلـرفيـ استـطاعـوا أن يتـركو طابـعهم الـشخـصى على
ـصـريـة ووضـعـوا أنـفـســهم فى خـدمـة جتـار الـسـيـنـمـا واحلـرفـيـ الـصــورة الـسـيـنـمـائـيـة ا
وبعـيدين بـدرجات متـفاوتـة عن مجال الـفكـر أو الرسالـة اإلنسـانية ـدة طويـلة  الـسيـنمـائي 

والفنية التى حتملها السينما(١).
ـصـريـة ــنع أن بـعض هـؤالء األجـانب جنح فى أن يـقــدم لـلـسـيـنـمـا ا ومع ذلك فـهـذا ال 
هنـاك فى مجـال التـصوير كـن التقـليل مـن شأنهـا ومن قدراتـها احلـرفيـة العـاليـة أفـالما ال 
ة" و"األبـطـال" كالـيـلـيو "صـراع فى الـنيل" السـيـنمـائى اجملـرى فـيرى فـركـاش وفيـلم "الـعـز
رة ٥" "باب احلـديد" اإليطالى "جوليودى لوكا": الفيزى أورفـانيللى "ابن النيل " و"رصيف 
"اليتـيمتـان" "أميـر االنتقـام" واإليطالـى برونوسـالفى"إحنـا التالمـذة" الروسى األصل سامى
تـميزة من األفالم جاءت من ب بريل "غرام وانتـقام" ولكن عليـنا أن نعى أن هذه الـنماذج ا

عشرات األفالم الـتى صورها هؤالء خالل فترة حـدها األقصى ٤٢ عاما واألدنى ١٦ عاما..
فـقد صـور فيـرى فاركاش ٦٢ فـيلـما فى ١٨ عـاما كـاليـليو ٧٠ فـيلـما فى ٢٢ عـاما الـفيزى
٧٨ فـيلـما فى ٤٢ عـاما دى لـوكا ٣٧ فـيلـما فى ٢١ عـاما بـرونو سـالفى ٦٩ فـيلـما فى ١٧

عاما سامى بريل ٣٣ فيلما فى ١٦ عاما.
تمصرين الذين صـورين األجانب وا كان اإليطالـيون هم األكثر عددا من ب ا
ـع اثـنـان من ومن اجلــنـسـ  ـصــريـة(٢) يـلــيـهم الــفـرنـســيـ صــوروا لـلــســيـنــمــا ا
ـاقـيـرا الـفـرنسـى الروسى ـتـمـصـر أشـيل بـر ـصـورين الـيـهـود هـمـا اإليطـالى ا ا

األصل سامى بريل.
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افيرا افيراأشيل بر أشيل بر
ا كـان جناح فـيلمى مـحمـد كر "الـوردة البـيضاء" ١٩٣٣ "يـوم سعـيد" ١٩٤٠ سـببا ر
ا فيرا فليس فى قائمة أفالمه (الثالثة عشرة) صور بر قويا اللتفات مؤرخى السينما إلى ا
مـا يخـلق له مكـانة معـنويـة مرمـوقة بـ النقـاد سوى هـذين الفـيلـم وهو مـن أصل إيطالى.
نـقل نــشـاطـه من اإلسـكــنـدريــة إلى الـقــاهـرة وكــان فـيــلـمه األول بــاسم "بـنت الــنـيل" ١٩٢٩
واشـتـرك معه فى تـصـويـره االيطـالى تـولـيـو كيـاريـنى: لم تـكن له كـما يـقـول مـدير الـتـصـوير
ـصور اخلـاص الـذى تـرشحه الـسـينـمـائى سـعيـد شـيـمى "بـصمـة مـنـفردة" وكـان فى فـتـرة ا
فـكـان يكـتب فـى دعايـة األفالم أنه شـركـة "كـوداك" مـصدرة األفـالم اخلام لـشـركـات االنـتـاج
ا فيرا كان يتمتع بتميز فنى حتى تستع به تصوير "مصور شركة كوداك" وال شك أن بر

شركة كوداك(٣).
ا فـيـرا كـان مـلمـوسـا فى الـتـصويـر اخلـارجى فـفى فـيـلم "الوردة يـبدو أن تـمـيـز بـر
صـورين الفرنـسي الـبيضـاء" الذى  تـصويره فى مـصر وباريس قـام فيه اثـنان من ا
ا فيرا فى هما "باتو " و"باشليه"(٤) وهذا ما تكرر فى فيلم "يوم سعيد" الذى شارك بر
صـرى محـمد عـبد العـظيم.. ويـصف محـمد كر تصـويره مع الـفرنـسى جورج بنـوا وا
ـناظـر الـداخلـيـة التى تـصور ـشاركـة بـقوله: "كـان الفـرنـسى جورج بـنـوا يصـور ا تـلك ا
ـصـور إيـطـالى اجلـنـسـيـة يتـكـلم داخل الـبالتـوه بـاألنـوار الـكـهـربـائـيـة. وكـنت أسـتـعـ 
ـا فيـرا اقتـصر ا فـيرا"(٥) وهـو ما يـوحى بأن دور بـر الـعربى كـأوالد البـلـد اسمه "بـر
على مسـاعدة جورج بنوا أو الـتركيز عـلى التصوير اخلـارجى الذى يعتـمد على الشمس

وليس األنوار الكهربائية.
افـيرا بالتصويـر فى أكثر من فيلم خملرج مـثل ما حدث مع محمد كـر تكرر قيام بر
ـاضى" ١٩٣٤ اإليـطالى آخـرين هـمـا: إبـراهيم المـا فى فـيـلمى "الـضـحـايا" ١٩٣٢ "شـبح ا
ـوريـستـانى" ١٩٣٧ "لـيلى سـارح" ١٩٣٦ "احلب ا مـاريـو فولى: "االتـهـام" ١٩٣٤ "ملـكـة ا

راجع الفيلم األخير من إخراج بهيجة حافظ). بنت الصحراء" ١٩٣٧ (وبعض ا
ية الثانـية "ال نعرف هل سافر أم سجن أم ا فيرا مع قيـام احلرب العا توقف نـشاط بر
صرية رجح أنه هاجـر من مصر بوصـفه إيطاليـا ـ يهوديا ال يـحمل اجلنسـية ا توفى"!(٦) وا
ـصريـة مثل "تـوجو مـزراحى" لم تطـلهم حـيث إن اإليطـاليـ ـ اليـهود من حـاملى اجلـنسـية ا
سـيحـ فى تلـك الفتـرة من أمـثال الـفيزى إجـراءات االعتـقال الـتى تـعرض لهـا اإليطـاليـ ا

أورفانيللى الذى ظل معتقال طوال فترة احلرب(٧).
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سامى بريلسامى بريل
مــصــور روسى أبــيض "هــاجــر من روســيــا عــنـدمــا قــامت ثــورة الــبالشــفــة عـام ١٩١٧
ـانـيـا. ولكن بـصـعـود جنم الـنـازيـة نـزح إلى فـرنسـا وعـمل فى الـسـيـنـمـا ولكن واسـتـوطن أ

الءمة جوها اجلاف احلار لصحتها(٨). مرضت زوجته فنصحه األطباء بالسفر إلى مصر 
كــان سـامـى بـريل من عــام ١٩٣٥ إلى عــام ١٩٥٢ أى مـنــذ أن صـور فـى مـصــر فـيــلـمه
الروائى األول "وداد" إخـراج فريتـز كرامب وحـتى فيـلمه األخـير "نـاهد" إخـراج محـمد كر
. كانت اخلصائص والسمات التى مديرا للتصوير استرعى انتباه معاصريه من السينمائي
ـيزا بـ كثـيـر من مديـرى التـصـوير األجـانب هى تـنوع األجـواء التى تـعـامل معـها حـفلـته 

وثقل تفصيالته سواء فى عناصر اإلضاءة أو حركة الكاميرا.
تمصرين. ويخـتلف سامى بريل عن سابقيه ومـعاصريه من مديرى التصـوير األجانب وا
فـهو لـم يـأت من عـالم الـتـصـويـر الـفـوتـوغرافـى كـمـا كـان احلال مـع أغـلب مـصـورى جـمـاعة
اإلسـكـنـدريـة مـن اإليطـالـيـ كـمـا كـانت خـبـرته الـعـلـمـيـة أكـثـر ثـراء. فـفى فـرنـسـا عـمل فى
ســتـوديـو "اكــلـيـر" وقــبل قـدومه إلـى مـصـر صــور أفالمـا شـهــيـرة مــثل "كـازا نـوفــا" "بـانـام"
"كروكـيت" "الرجـان" "عـربـة النـوم" "كـان مـوسيـقـيا"(٩) وعـنـدما جـاء إلى مـصـر شغل وظـيـفة
رئـيس قـسم الـتـصـويـر بأسـتـوديـو مـصـر وصـور فـيـلم "وداد" ثم تـرك الـعـمل فى األسـتـوديو
وعمل مستقال لفتـرة ثم التحق بأستوديو نحاس خلالف بينه وبـ وجهات نظر القائمـ عليه

لتصوير أغلب أفالم يوسف وهبى كمخرج.
ـصـورين من أصل إيـطـالى وقـد بـرزت أهـمـيـة سـامى بـريـل بـعـد أن  اخـتـفـاء جـمـيع ا
ـية الثانيـة فقد اعتقل جرد أن أعلن احللـفاء احلرب على جيـوش احملور خالل احلرب العا
ا ا فيرا  الفيزى أورفانيللى وحوليودى لوكا وهرب توليوكيارينى إلى إيطاليا واختفى بر
صريون محمد عـبد العظيم ومصطفى حسن وعبد أتاح الفرصة لـبريل واجملرى فاركاش وا
احلليم نصر الفرصة لكى يتسيدوا على الساحة السينمائية طوال فترة احلرب ولكن سيبقى
لـسامى بريل الرقم الـقياسى الذى حقـقه فى ذروة احلرب عندما صـور فى عام ١٩٤٢ تسعة
فـرده على تـصويـر ما يـقرب من ٤١% من ـا يـعنى أنه اسـتحـوذ  أفالم لـشركـات مخـتلـفة 
ـصـرى فى هـذا الـعـام (٢٢ فـيلـمـا) وهى "ابن الـبـلـد" "إسـتـيـفان روسـتى" "أحالم اإلنـتـاج ا
الـشبـاب" كـمال سـلـيم "أوالد الـفقـراء" يـوسف وهـبى "رباب" أحـمـد جالل "الـشريـد" هـنرى
تهم " هـنرى بركات بركات "الـعريس اخلامس" أحمـد جالل "ليلـة الفرح" حسـ فوزى "ا

"بنت ذوات" يوسف وهبى.



±¥π

واحلقيقة أن الـظروف التى أخرجت فيها أفالم تلك الفترة كـانت مليئة بالصعاب. وعندما
سيطرة عـلى عملية اإلنتاج تـصدى سامى بريل لتصـوير أغلب أفالمها كان واعيـا لألحوال ا
والـتى يحـدد مالمـحهـا بقـوله: " من سـوء احلظ أعلـنت احلـرب عام ١٩٣٩ فـكـانت من عوامل
ـسـتـغلـ ـ أصـحاب دور تأخـر الـصـناعـة رغم اتـسـاع سوق الـسـيـنمـا فى اخلـارج وإقـبال ا
واد األولية الالزمة العرض ـ الستـغالل الصناعة اسـتغالال جتاريا فـقط. وكاد ينعـدم ورود ا
لصـناعة الـسينـما من مواد كـيمائـية وأدوات ماكـياج وأخشاب وأفالم خـام وخالفه فكانت
بـعض األستـوديـوهـات التى أسـست فى احلـرب تقـوم بـصـناعـة مـا حتتـاجه مـحلـيـا من مواد
أولية ولقد أنـشأت عدة أستوديوهات من هذا النوع غـير الكامل االستعداد وبسبب احلرب
ا دفع بأصحاب رؤوس أموال صغيرة إلـى تأسيس شركات صغيرة أسندت أنتعش البـلد 
إخــراج أفالمـهـا إلـى مـخـرجـ تــنـقـصـهم الــكـفـاءة ولـكـن اإلقـبـال عـلى هــذه األفالم بـسـبب
ريحة لذلك ندر وجود األفالم الفنية الى - شـجع الغير على طرق هذه الناحيـة ا االنتعاش ا
نـدرة كبـيرة. حـتى تدخلـت احلكومـة لرقـابة الـشركـات والسيـناريـوهات واإلشـراف علـيها من

مختلف النواحى الفنية(١٠).
وفى هذه احلدود كان سامى بـريل يعمل بكل ما لديه من خبرة وثقافـة للتعبير عن طبيعة
صرية دون رحلة. بل ولم يـترك فرصة الكتـشاف بعض السلـبيات الرئيـسية فى السيـنما ا ا
ـصرية مـنذ والدتـها حـتى اليوم أن يـشيـر اليـها: "إنـنى أعتقـد اعتـقادا جـازما أن السـينـما ا
صـرية التى تستمد حوادثها (٢٧ ابريل ١٩٤٩) مقصرة فى اسـتغالل النواحى القصصية ا
ـصـرى تصـويرا صـادقا وتـعـبر عن أحـاسيس الـشعب من صـميـم الواقع وتـصور اجملـتمع ا
ـاذا تظل هـذه الـنواحـى ال تتـطرق إلـيـها أفالم ـصرى تـعبـيـرا صادقـا وافـيا ولـست أدرى  ا
ـصرى من قـصة تـاريخـية ؤلـف أو كـتاب الـسيـناريـو ولعل من الـغريب أن يـخلـو الفـيلم ا ا

تستمد موضوعها من أحداث مصر السياسية أو االجتماعية الكبرى"(١١).
ـكن اسـتغاللـهـا اسـتغالال فـنـيا وال يـتحـاشى بـريل مـجابـهـة العـنـاصـر الفـنـية الـتى 
سـرحى والـسيـنـمائى. ـثل بالـكـاميـرا والـفروق بـ األداء ا خـصـبا. فـهـو ينـظـر لعالقـة ا
ويبدو أنه كان يصنع جتربته فى التعامل مع يوسف وهبى كممثل محل االعتبار بعد أن
صور له فـيـلـمـ احدهـمـا "سـاعة الـتـنـفيـذ" إخـراج يـوسف وهـبى ١٩٣٨ والثـانى "لـيـلة
ـطـرة" إخـراج تــوجـو مـزراحى ١٩٣٩ ثم تـوالت بــعـد ذلك أفالمه الـتى لــعب بـطـولـتـهـا
ا يوحى يوسف وهبى وكـانت تمثل ٥٠% تقـريبا من األفالم الـتى صورها فى مـصر. 
ثل مسرحى أن عالقة بريل بيـوسف وهبى كان قوامها وعى األول بكيـفية التعامل مع 
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له أسلوبه اخلاص وأحيانا مع نصوص مـسرحية تنقل إلى الشاشة.. يقول بريل: "على
ـنـاظـر ـصـور ومـهــنـدس الـصـوت وعـامل ا ـمـثل أن يـعـرف مـاهــيـة وظـائف اخملـرج وا ا
وعامل اإلضاءة يجب أن يعرف كل هذه الـوظائف ليعلم أن التعاون أمر ال مفر منه فى
ـعـرفـة فـإن قيـادته تـصـبح سـلـسة إخـراج الشـريط الـسـيـنـمـائى.. "إذا انتـهى إلى هـذه ا
ونفـسه تـطيب فال يـتضـجر من نـصائـح اخملرج وال يـتبـرم بإرشـاداته ويعـمل بوحى آراء
اخملـرج الــذى هـو مـحـور الـعـمـل وأسـاسه والـقـائم عـلـى وحـدته الـفـنـيــة. والـتـمـثـيل أمـام
مـثل السـينـمائـية خملرجه وإذا كانت طـاعة ا سـرح الـكامـيرا غـير الـتمثـيل فوق خـشبـة ا
ا يـلقاه ـدى تأثـير فـنه على اجلـمهـور فى ذلك  سـرح يشـعر  ـمثل فـوق خشبـة ا ألن ا
ـكـنه أن يراقب مـثل أمـام الكـامـيرا فال  من مظـاهـر االستـحـسان أو االمـتـعاض أمـا ا
باشـرة بينه وب مدى التـعبير فـى دوره والتأثير عـلى اجلمهور. وذلـك النقطاع الـصلة ا
مثل السينمائى وهو الذى يستطيع اجلمهور واخملرج السينمائى هـو فى الواقع مرآة ا
كن أن يفرضه مثل فى تأديـة دوره ومدى التأثيـر الذى  وحـده أن يعرف مدى توفـيق ا

اجلمهور"(١١).
ـا تـبدو اآلن من األبـجـديات الـفـنيـة. كـان لهـا أهـميـتـها ويـلـوح لنـا أن تـلك اآلراء التى ر
كـما أنـها تـعكس حـقيـقة عـندمـا يرددهـا مـصور سـينـمائى مـثل سامـى بريل فى الـثالثيـنيـات
ا يكون من مـارسة وب آخـر ر عـايشة وا االختـالف ب فنان ارتـبط بالثـقافة األوروبيـة با
نفس اجلنسية ولكنه يعيش فى مـجتمع متخلف فيصبح إدراكه ال يتجاوز خبراته الذاتية أو
لك القدرة على فى أفضل األحـوال ما يطالعه من مجـلة أجنبية هـذا إذا كان فى األساس 
افيرا كالهما يهوديان من أصول ا هنا يكمن االختالف ب سـامى بريل وبر االطالع. ور

أوروبية. ومع االختالف بينهما يبدو واضحا.
الصوتالصوت 

كـان اجملـرى سـابـو واألرمنى أوهـان وهـمـا من غـيـر اليـهـود يـعمـالن بكل مـا لـديـهـما من
ـصريـة كصنـاعة يـجب أن تتـحدى وتـنافس قدرة ومـوهبـة وذكاء ومـثابـرة خلدمـة السـينـما ا
ـتـصـاعــد فى مـجـال تــصـنـيع أجـهــزة الـصـوت وآالت الـتــصـويـر وإنـشـاء ولــعل جنـاحـهــمـا ا
األستوديوهات هـو الذى عمق جذورهما فى مصر. ولم يعد أى منـهما مجرد متمصر يسعى
بل سنـجد سابـو يعتنق اإلسالم ستـعد للـرحيل ادى من مـنظور الضـيف ا لـتحقـيق جناحه ا
صـري فى الـسيـنما ويصـبح محـسن سابـو ويتحـول أوهان إلى "أب روحى" لـكافـة الفـن ا

صرية منذ الثالثينيات وحتى بعد وفاته. ا
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سـتنـعـكس خـبـرات واخـتراعـات سـابـو واوهـان عـلى الـسيـنـمـائـيـ اليـهـود فـقـد اسـتغل
مــزراحـى اخــتــراعــات ســابــو فـى مــجــال الــصــوت مـن أجل تــقــد أفالم نــاطـــقــة ـ قــلــيــلــة
ـساعديه الـيهود فى أسـتوديـو األهرام بعـد أن قام بتـصنيع ويـقدم أوهان خـبراته  التكـاليف

ية الثانية.  كل معدات األستوديو فى ذروة احلرب العا
تـرددت فى فـتـرة ما قـبل ١٩٤٨ أسـمـاء يهـوديـة فى مـجـال الصـوت لـعل أهـمهـمـا: جـيدو
سـيجاال مـدير الصوت بـأستوديـو جالل واشتغل بـالسيـنما منـذ عام ١٩٣٢ فكـتور أردشت
عـمل مـهنـدسـا للـصـوت "احلوار" فى أسـتـوديو األهـرام حـتى عام ١٩٤٨ أطـانـاس بوزنـبرج

كان متخصصا فى ضبط معدات تسجيل الصوت. 
الطبع والتحميضالطبع والتحميض

ـدير الفنى عـامل الطبع والـتحمـيض يبرز دور لـيون كازيس ا وفى مـجال اإلدارة الفنـية 
ـتلكها أنور وجدى والرغـبة فى الوصول إلى معايير عـامل شركة األفالم األهلية التى كان 
ـعــامل تـعــكس مـدى أكــيـدة يـســهل بـهــا حتـديــد دور لـيــون كـازيس فـى مـجـال إدارة هــذه ا
سيرة هذا الرجل فالسينمائيون الذين تعاملوا مع معمل األفالم التناقضات التى ارتبطت 
ـعمل األهـلـية قـبل مـرض أنـور وجـدى وسفـره إلى اخلـارج لـلـعالج يـشيـرون إلى أن نـتـائج ا
ـنـتج محـمـد كر لـتـؤكد ذلـك فقـد اشـترط عـلـيه أنور وتـأتى شـهادة اخملـرج وا كـانت مـبـهرة
وجـدى طبع وحتمـيض فيلم "جـنون احلب" الذى كـان محمـد كر هو مـنتجه ومـخرجه وأنور
وجدى يلعب بطولته ـ فى معامله(١٣) وكانت النتيجة أن منح محمد كر مكافأة للعامل فى

عمل(١٤) وشهادة بأن معامل أنور وجدى تنجز ما يطلب منها فورا(١٥). ا
عمل إلى النقيض فى فترة مرض أنور ولكن سرعان ما تتحول شهادة محمد كر عن ا
وجدى وقبل وفاته فى ١٥ مايو ١٩٥٥ "حتول مـعمله النموذجى إلى فوضى إلقرار لها. لعدم
كنت أرسـل علب وجـود اإلشـراف احلـازم الـواعى عـلـيه ومـا أكثـر مـا عـنـيت فى هـذه الـفـتـرة
األفالم الـتى حتـوى الواحـدة مـنهـا ٣٠٠ مـتر.. فـإذا بـها تـخـرج قطـعـا موصـلـة ملـصـوقة من
وإذا بـالـفـصل الـذى صــور عـلى ٢٨٠ مـتـرا يـخـرج ١٠٠ مـتـر.. أين ذهب مـاركــات مـخـتـلـفـة
الباقى? سرقة وفوضى إلقرار لها بل علمت أن نسخا مسروقة من فيلمى هرب إلى اخلارج.
ـعمل فى ح أن بالدا خارجـية كثـيرة لم تر هذا الـفيلم حتى اآلن بعد أن طـبعت فى هذا ا

بالطريق التجارى الطبيعى"(١٦).
وانــهـيـار مــعـامل أنــور وجـدى كـمــا يـصـور لــنـا من خالل رؤيــة مـحـمــد كـر ال يـدفــعـنـا
بـالـضـرورة إلى اتـهـام لـيــون كـازيس بـاإلهـمـال والـفـسـاد. ولــكن إذ كـانت كل الـدالئل تـؤكـد
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ـوظف الوحيد عامل وقف مـرض أنور وجدى بل يـزعم البعض بـأنه كان هو ا هيـمنته عـلى ا
الـذى رافق جـثــمـان أنـور وجـدى بــعـد أن رفض الـكـثـيــر من أقـربـائه أو زوجــاته الـسـابـقـات
استقـباله حتى  تشييـعه من جامع عمر مكرم(١٧) فاحـتمال مسئـوليته يكون أكـثر ترجيحا.
يـضاف إلى ذلك تـذبـذب عالقته بـأفراد عـائلـة ليـلى مراد بـعـد زواجه ثم انفـصاله عن شـقيـقة
لـيـلى "سـمـيحـة مـراد" واتـهـامه بـالـعـمل مع إيـزاك ويـكـون كـوسـيط بـ اخملـابـرات الـيـهـودية
مثلة كاميليا(١٨) جتعل منه شخصا معـرضا لفقدان الرابطة بينه وب (الوكالة اليهوديـة) وا
تناقضـة التى كان يعـيشها.. ينـفصل نشاطه الـعملى عن مجرى فتحت الظـروف ا صريـ ا
ـنع أن ولـكـن هذا ال  ـقـصودة ـقـصـودة أو غـيـر ا سيـره الـطـبـيـعى ويـصـاب بـاإلخـفـاقـات ا

صرية احلاسمة أبرز إمكانياته العملية بشكل ملموس. الرجل فى ظل اإلدارة ا
االستعراضات ب الغرب والشرقاالستعراضات ب الغرب والشرق

قـبل أن ينـتقل مـصمم الـرقص إيزاك ديـكسـون إلى عالم الـسيـنمـا. تمـيزت عـروضه التى
قدمهـا فى صالة بديعة مصابنى بـعناصر اإلبهار واجلمال وتنـوع حوارها وطرافتها وحققت
ـا حفز منـتجى ومخرجى الـسينمـا إلى توظيف االستـعراض كعنـصر رئيسى إقبـاال كبيرا 
وكان من الطبيعى أن يكون أول فيلم استعراضى كامل من إنتاج وبطولة بديعة فى أفالمهم
ـسـارح" ١٩٣٦ الـذى أخرجـه فؤاد اجلـزايـرلى وتـولى اسـتـعـراضاته مـصـابـنى وهـو "ملـكـة ا
ورغم أن الـفيـلم فـشل جمـاهيـريا وفـنيـا. فـإن إيزاك سـجل من خالله ريادته إيـزاك ديكـسون

صرية.  كأول مصمم لالستعراضات فى السينما ا
ـتمصرين. فإنه يظل ولـكن بالرغم من تميـز ايزاك ديكسون عن كثـير من معاصريه من ا
ــكن الـتـعــامل مـعه كــمـبــدع أصـيل لـلــرقـصـات فى اعـتـقــادنـا مــجـرد "مـدرب" لــلـرقص وال 
ألن إبداعـاته ال تـخـرج عن إطـار احملـاكاة لـبـعض الـرقـصات األجـنـبـيـة التى االستـعـراضـيـة
ـقـارنـة ب ـا نـتـلـمس ذلك من مـجـرد ا كـانت تـقدم فـى األفالم األمـريكـيـة أو األوروبـيـة ور
صـاحب ألغنيـة الربيع لـفريد " بـاالستـعراض ا استعـراض الشـياط فى فـيلم "عفـريته ها
األطـراش فبـيـنمـا يـتكـامل االستـعـراض األول ألنه كان مـحـاكاة السـتـعراض أجـنـبى سنـجد
ـنتج ـشهـورة ويـبـدو أن ا رقـصـات الربـيع تـفـتـقد اإلبـداع وال تـرتـفع إلى مـسـتوى األغـنـيـة ا
إبراهيم مراد الـذى أشرف على إنتاج معظم أفالم أنور وجدى الـفنان واالستعراضية كان
يستشعر ذلك عندما قدم فيلمه "نهارك سعيد" ١٩٥٥ فقد حاول أن يقدم استعراضا مبتكرا
يقـدم فيه مـباراة لكـرة القـدم تعـتمد عـلى الرقص والـغنـاء وهو استـعراض كـان من الصعب
لذلك اختـار إبراهيم مراد مـصمما لالسـتعراض اسمه أن يتـصدى له إيزاك أو يقـدمه بتميـز
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ـدرب لـكــافـة الـرقـصــات الـفـرديـة "جـاك تــيـو" بـيــنـمـا جـعل إيــزاك ديـكـســون يـكـتـفـى بـدور ا
واجلماعية التى يحفل بها الفيلم.

لن تـخـلـو اسـتـعـراضـات ديـكـسـون الـشـائـعـة من تـكـرار لـرقـصـات الـشـعـوب فى الـشـرق
ا استعراضـاته ذات الطابع العربى فهى ال تعـدو أن تكون مجرد تكـوينات جمالية والـغرب. 
غنى بطل تصاحبـها أغنـية تلعب فـيها الـراقصات الشـرقيات دور الـكورس بينـما تصـاحب ا
عبـد العـزيز مـحمود.. إلـخ) راقصة الـفيـلم (فريـد األطرش. مـحمـد فوزى عـبد الـغنى الـسيـد
مثل حتيـة كاريوكـا أو ساميـة جمال هـاجر حـمدى وهى جتسـد ما سبق أن تـعلمـته على يد

إيزاك ديكسون من حركات راقصة فى صالة بديعة.
إن الـتـفـرد احلـقـيـقى لــديـكـسـون هـو أن جنح فى أن يـبــتـكـر طـرق خـاصـة ألداء الـرقص
الشرقى بحيث يحقق االستغالل والـتميز لكل راقصة من الراقصات الالتى تصبح بهن فرقة
بـديعـة مصابـنى وفى مقـدمتـهن حتيـة كاريوكـا وسامـية جـمال وببـا عز الـدين وهاجـر حمدى

وقبلهن جميعا بديعة مصابنى.
ـستوحاة من الـتراث الشعـبى البرازيلى والتى فقد اسـتلهم لتـحية رقصـة " الكاريوكا " ا
ـصريـة وما إن ظـهرت حتـية فى كـانت قد عـرضت بأحـد األفالم األمـريكـية بـدور السـينـما ا
هذه الرقصة حتى استشهدت باسم راقصة "الكاريوكا" التى كان رواد كازينو بديعة يلحون

وكان أول راقصة مصرية حتمل اسم إحدى الرقصات(١٩). كل ليلة فى طلبها
ويتـكرر نفس الشىء مع سـامية جمـال "فعقب فشـلها الذريع الـذى أصابها عـندما قدمت
تـفردة فى صالة بـديعة.. اقتـصدت من اجلنيـهات الثالثة الـتى نتقاضـاها شهريا. رقصـتها ا
درب الـبـاليه. إيـزاك ديـكسـون.. كى يـعـلمـهـا كيف تـرقص عـلى أطراف كن أن تـدفـعه  مـا 
ـسرح بـاحلـيـوية أصابـعـهـا بـرقة ورشـاقـة فـتـبدو كـالـفـراشة خـفـيـفـة منـطـلـقـة تمأل خـشـبـة ا
واحلـيـاة. تسـيـطـر تـمامـا وبـلـيونـة عـلى جـمـيع أطراف جـسـمـها.." "وعـنـدمـا وقـفت فى دائرة
الـضوء لتقدم رقصة فـردية ـ حسب تعليمـات ديكسون ـ كانت أكثر مـهارة وثقه فجذبت إليها
األنـظـار وتـوالت جناحـاتـهـا. فانـتـقلـت من كازيـنـو بديـعـة إلى مـلهـى "الرولـز" إلى "األريـزونا"
ـا زاد من سـحـرهـا اخلـاص(٢٠) الذى وأدركت قــدرتـهـا عـلى الـهـيـمـنـة عـلى مـشـاهـديـهـا.. 
انـعـكس عـلى أدوارهـا الـسـيـنـمـائـية وعـلى عـشـرات الـراقـصـات الـتى قـدمـتـهـا حتت إشراف

ديكسون فى أفالم عديدة.
ويـجـمع فـيـلم مـثل "ذهب" الـذى أخـرجه أنـور وجـدى عـام ١٩٥٣ ولـعـبت بـطـولـته الـطـفـلة
فيـروز فى دور دهب ب كل األسالـيب التى قدمـها ديكـسون ألهم الراقـصات الشـرقيات فى
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زج فيها اإلحساس الشرقى باجلسد برشاقة اخلطوات الغربية فالطفلة فيروز تقلد و مصر
قـلـدة والـتـيـمات هـؤالء الراقـصـات يـصـاحـبهـا مـقـاطع غـنـائيـة تـفـسـر شـخصـيـة الـراقـصـة ا

صاحبة لها. اجلماهيرية ا
دهــب: طبلى وشد الدربكة حارقص لك فشر الكاريوكا

اجلماهير: أيوه ياست حتية.. ايوه ياتوحه ياحلوه
دهــب: اجتدعن يالله معايا امال. حرقص لك فشر السامية جمال

زيكة وتعمل كده. ا بترقص على ا اجلماهير: ياختى عليها وعلى رقتها 
دهــب: طبلى على الدربكة كمان حرقص لك زى بديعه زمان

اجلماهير: يابدع دع.. والله زمان يابدع دع
هـم الـذين عمل مـعهم مثل: وتورد قائـمة أفالم ايـزاك ديكـسون حـشدا من اخملرجـ ا
عبـاس كامل محـمود ذو الـفقار أنور وجدى هـنرى بـركات يوسـف وهبى أحمـد بدرخـان
حسن الصيفى ولكن سيبقى لـلمخرج حلمى رفلة العدد األكبر من األفالم التى شارك إيزاك
"بـلد احملـبوب" "احلب فـى خطـر" "نهـاية قـصة" فى إعـداد رقـصاتـها ومـنهـا "البـطل" ١٩٥٠
ــأذون" "إنـسـان "فـايـق ورايق" ١٩٥١ "عـلى كــيـفك" ١٩٥٢ "شــرف الـبــنت" "احلـقــونى بـا

غلبان" ١٩٥٤ إلخ.
وايـزاك ديـكـسـون الذى قـيل إنـه من أصل أسـبانى(٢١) ظل مـتمـسـكـا بـاحلـيـاة فى مـصر
لـدرجة الـبكـاء عندمـا تقـرر خروجه من مـصر فى أعـقاب الـعدوان الثالثى(٢٢) ومع ذلك تبقى
وهى أن الـرجل سـاهم فى صـادر الـصـحـفـيـة احلـقـيـقـة الـتى اجـتـمـعت عـلـيـهـا الـعديـد مـن ا
مثلة كـاميليا عنـدما حاولت الوكالـة اليهودية أن تـستفيد من اتـصاالتها فى مصر اإليقاع بـا
ـهـد الجتـمـاعـات بـ كـاميـلـيـا ومـندوب ـلـكى وجنح فى أن  ـسـئـول والـقـصـر ا مع كـبـار ا
تلـكها فى شارع فؤاد لـتدريب الهاويات على الوكالة اليـهودية فى صالة الـرقص التى كان 
الرقص الـشرقى. وكـانت كامـيلـيا بـدأت تتـردد عـليه لـتتـعلم الـرقص الشـرقى قبل عـملـها فى

فيلم "القناع األزرق" إخراج يوسف وهبى(٢٣).
ولعل احلديث عن إيزاك ديـكسون يجعـلنا نقصـر فى التعامل مع مضـمون الرقصات
فال جـدال أن الرقـصات التى قـدمهـا اليـهود أو الـتى قدمت فى أفالم من إخـراج اليـهود
كن أن نذكـر الرقصة الرئيسية فى لعبت دورا فى العـديد من األفالم ومثاال على ذلك 
فيلم "كدب × كدب" لـتوجو مزراحى وتؤديـها الراقصة الشـهيرة وتلمـيذة إيزاك ديكسون

ببا عز الدين.
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تــأتى الـرقـصـة كــفـقـرة من فـقــرات الـكـبـاريــة الـذى تـعـمل بـه بـبـا وتـصـور مــجـمـوعـة من
آذن والـقباب الـراقصـات شبه الـعاريـات أمام مـجلس احلـاكم أو اخللـيفـة العـربى الـعجـوز. ا
تبادل خلفية لسـاحة القصر تتصاعد الرقصة لتصـل بالراقصات إلى حد الهياج اجلنسى ا
وسـيقـى لتـردد نغـمـات أغنـيـة سيـد درويش الـشهـيرة ـتـلقى وهـنـا تتـحـول ا ب الـراقـصة وا
"أحسـن جيوش فى األ جيـوشنا" وألنـنا نفـهم تفسيـر مزراحى فى التـعامل مع الشـخصية
العربـية واإلسالميـة يصبح مـجرد االعتـقاد بـأن ثمة سـهو أو حسن نـية فى التـعامل مع هذه

النغمة معناه أننا ما زلنا ال نفهم الرجل.
تحركة واالخوة فرانكل تحركة واالخوة فرانكلالرسوم ا الرسوم ا

تـحركة األمـريكية من كـان من الطبـيعى بعـد النجاح الـضخم الذى حـققته أفالم الـرسوم ا
خالل شـخصيات والت ديزنى الـشهيرة وفى مقـدمتها "ميكـى ماوس" أن ال يفلت هذا الفن من
ـتـحـركة لم صـريـ واألجـانب. الـتجـارب األولى فى مـجـال الـرسوم ا اهـتـمام الـسـيـنمـائـيـ ا
يسـتدل على أصـحابهـا حتى فتـرة قريـبة ماضـية. فغـالبا مـا قيل إنهـا من إبداع فنـان مصرى
صرى بـعد أن قام عام ١٩٥٩ واحد هو انـطون سليم بـاعتباره أقـرب األسماء إلى اجلمـهور ا
زاوى ـتحركـة "عصـام وعزيـزة" إخراج فـريد ا بـعمل رسـوم وتصويـر ومونـتاج فـيلم الـرسوم ا
صرى عند افتتاحه مسلسال ه للتليفـزيون ا وإنتاج مؤسسة دعم السينما فى مصر(٢٤) وتقد

تحدة(٢٥). للرسوم باسم "مغامرات سوسو وببه" وذلك قبل أن يغادر مصر إلى الواليات ا
لـقـد رجح الـبعض أن انـطـون سـلـيم كان وراء كـافـة األعـمـال الرائـدة فى مـجـال الـرسوم
ـصرية والتى شهـدتها قاعات العـرض فى مصر عام ١٩٣٧. فمع فـيلم "ليلى بنت تحركة ا ا
الصحراء" الـذى عرض اعتبارا من ١٨/ ٢/ ١٩٣٧ بدار سينـما كوزمو بالقاهرة عرض فى
ـتحـركـة "مشـمش أفنـدى " وكان نـاطقـا بالـلغـة العـربيـة ومدة نـفس البـرنامج فـيلم الـرسوم ا
عرضه ١٥ دقـيقة. وفى نـفس الوقت تقريـبا عرض بدار سـينمـا النهضـة فيلم رسوم مـتحركة

مصرى آخر بعنوان "حبوب وحبوبة"(٢٦).
والواقع أن أنـطون سلـيم كان له دوره فى رسـوم وتنـفيـذ فيـلم "حبـوب وحبـوبة" فى إطار
مـجمـوعـة من الفـنانـ والـرسامـ كان يـشـــرف عـلـيهـا رســـام درس فى اخلـــارج يـــدعى
عـبـد احلـمـيد عـيـسى وتـضم نـاشـد تادرس وأحـمـد عـبـد الفـتـاح أنـشـأوا ألنفـسـهم أسـتـوديو
تـحركة أطلقـوا عليه اسم "سيـتى فيلم" وراحوا يـعملون على خاصًا بإخـراج أفالم الرسوم ا
ـتـحركـة أطـلق عـليه "حـلم الـفالح" وجـعل له بـطلـ هـما إخـراج أول فـيـلم مصـرى لـلـرسوم ا

"حبوب وحبوبة".
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تـدور حـوادث هــذا الـفـيـلـم حـول فالح يـدعى حــبـوب يـعـمـل فى زراعـة الـفــجل فى الـغـيط
وتـأخـذه سـنـة من الـنـوم فيـحـلم بـأنه فى مـكـان جـمـيل وفى قـمـة أرغول يـعـزف عـلـيه فـيـخرج
الفجل من األرض يرقص عـلى نغمات األرغـول وتتطور احلوادث!! فـتظهر حـبوبة وقد جاءت
عـلـى صـوت األرغـول فـيـفـاجـئــهـا وحش يـحـاول افـتــراسـهـا فـتـكـون جنـاتــهـا عـلى يـد حـبـوب

والفجل(٢٧).
ا دفع وقـد اسـتـلـزمت هذه احلـوادث نـحـو عـدة آالف من الـرسـوم وقت طويـل للـتـنـفـيـذ 
السيد حسن جمعة إلى أن يطلب من أستوديو مصر أن يتبنى أعمال أستوديو "سيتى فيلم"
وأنـه يـتــعــاون مع أصــحــابه إلخــراج أفالم رســوم مــتــحـركــة مــصــريــة يـكــتب لــهــا الــتــطـور
ستحـيل تنفيذه بعد انـفصال أنطون سليم واالسـتمرار ولكن يبدو أن هذا الـطلب كان من ا
تحركة(٢٨) ولكن وأحمد عبد الفـتاح عن اجملموعة ليـكونا معا أستـوديو آمون فيلم للـرسوم ا
يـبـدو أن "سيـتى فـيـلم" و"آمون فـيـلم" لم يـكتب لـهـمـا االستـمـرار فى ظل مـواجهه تـيـارا آخر
كن تسـميته تـيار اإلخـوة فرانكل أصـحاب الفـيلم اآلخـر "مشمش أفـندى" وهم متـمصرون
ــتــحــركــة الــتى ابــتــكـر من أصــول روســيــة يــهــوديــة ثم إعــادة اكــتــشـاف أفـالم الـرســوم ا
شخصـياتهـا ونفذهـا اإلخوة فرانـكل بواسطـة د. ماجدة واصف مـسئولـة السيـنما فـى معهد

عهد(٢٩). صرية فى ا العالم العربى بباريس أثناء إعدادها الحتفال مئوية السينما ا
ومن الـدراسـة الـتى أعـدهـا الـدكـتـور ألـفـريـد مــيـخـائـيل عن اإلخـوة فـرانـكل ونـشـرت فى
الكـتـاب الرسـمى لـلمـهرجـان الـقومى لـلـسيـنمـا الـروائيـة ١٩٩٦ سـنكـتشف أن ثـمـة إمكـانات
كـانت كفـيـلة بـان جتعل اإلخـوة فـرانكل يـستـمـرون فى مشـروعهـم من الثالثـينـيـات حتى بـعد
خـروجـهم من مصـر بـعد حـرب ١٩٤٨ وذهـابهم إلى بـاريس فـغـزارة اإلنتـاج وتنـوعه وتـعدد
عزل عن األحداث تـحركة لم يـكن  مصـادر تمويلـه توضح أن إنتاجـهم فى مجال الـرسوم ا
صريـة سواء اليهودية ـية الثانية بـصفة عامة وعن الرأسـمالية ا السياسيـة أثناء احلرب العا
أو غيـر اليـهوديـة بـصفـة خاصـة فهم يـتجـاوبون مع احـتيـاجات جـيوش احلـلفـاء أثنـاء احلرب
ويقـدمون فيلم "الدفاع الوطنى" وفـيه تذهب شخصيتهم الشـهيرة مشمش أفندى إلى احلرب
وهى رؤيـة تكـاد تدفع ـصرى إلى جـانب احلـلفـاء ويشـارك فى الـنصـر الـنهـائى فى اجلـيش ا
صري إلى حـرب لم يكونوا طرفا فيها ويتـخذون خطوات نشطة فى مجال أفالم الرسوم با
نتجة غالبا بواسـطة شركات يهودية: "شاى الشيخ صرية الشعبيـة وا اإلعالنية عن الـسلع ا
الـشـريب" "بـودرة امـو" صـابـون "صن لـيت" "مـسـحـوق فـيم" ـ إلخ ويـبـادرون إلـى االتـصال
بالـوزارات لتـقد أفالم إرشـادية حلـساب وزارة الـزراعة حتس الـفالح عـلى مقـاومة دودة



±µ∑

ـلكى. فضال رور حلـساب نادى الـسيارات ا ـشاة عن آداب ا الـقطن أو توعـية للـسائق وا
عن ذلك كان تكـاتفهم الـعائلى وتـوزيع العمل فـيما بـينهم من عـوامل استمـرار عملـية اإلنتاج
ـتحركـة فى مصر من دون إخفاقـات واجهت منـافسـيهم أو معـاصريـهم من فنانى الـرسوم ا

غير اليهود.
وبـيليـا ولكن اإلبداعات فى لـقد بدأت عـائلة فرانـكل عملـها فى مصـر فى مجال صنـاعة ا
هذا اجملـال كانـت تتـطلب عـمال كثـيرا أو مـبالغ طـائـلة بـينـما كـان ربحـها ضـئيل لـذلك قرروا
االجتاه ناحية مغامرة خلق رسوم متحركة. قام األب (بزائيل ولد فى روسيا ١٨٧٦) بإعداد
األحـبار واأللوان وانفـرد االبن سالومـون فرنكل بعبء األدوات من تـصوير وإضاءة وأدوات
ونتاج أمـا دافيد فكان يرسم الـشخصيات والـديكور بالفـيلم ثم يقوم األخ الثالث صوت وا
بـاالشـتــراك مـعه فى حتـديــد الـزوايـا والــرسم بـاحلـبــر الـشـيــنى ثم يـقــوم دافـيـد بـتــلـوين مـا

سبق(٣٠).
فى عـام ١٩٥١ بـعـد حـرب فـلـسـطـ تـركت عـائـلـة فـرانـكل مـصـر واسـتـقـرت فى بـاريس
واسـتمـرت مـعهم شـخـصـية مـشـمش أفنـدى الـذى غيـر طـربوشـه بالـبـيريه لـيـقدم فى فـرنـسا
عشـرة أفالم رسوم متحركة وقـد أنتج اإلخوة فرانكل ٢٣ فيـلما من أول يوليو ١٩٣٥ وحتى
عام ١٩٦٥ وال جـدال أن أفالمـهم حتتـاج إلى دراسة لـتـكشف أبـعادهـا فى إطـار التـفاعالت

السياسية واالقتصادية واالجتماعية فى مصر ودور اليهود فيها.
األفيش وبدايات حيفص األفيش وبدايات حيفص 

صرية باسـماء هامة فى مجال تـصميم األفيش السيـنمائى فباإلضافة حفلت السينـما ا
Assante     " آســـانــتى " Vassiliues " ـــتــمـــصــريـن واألجــانب أمـــثـــال: "فــاســـيــلـــيــو إلى ا
كان هنـاك اسماء مـصرية لـها دورها فى مـسيرة األفـيش فى مصرمـثل: "جسور" وغـيرهمـا
"محمـد مفتاح" "مرتضى محمـد" وتبعهم أجيال حاولت أن تخلق اجتـاهات مختلفة فى مجال
ـيزانـيات الـتـصمـيم فى ظل إمـكانـات غـالبـا ماكـانت مـحدودة سـواء فى مـجال الـطـباعـة أو ا
ـيــة ونـقـديـة لـدور األفـيـش فى الـسـيـنـمـا ــواد الـدعـايـة وفى ظل عـدم عــنـايـة أكـاد ـتـاحه  ا

ية شديدة الثراء والتنوع. ومحاولة التعريف بأساليبه ومدارسه العا
تـاح لـنـا فى هـذه الـسطـور هـو كـلـمات عن جتـربه لـفـنـان يهـودى اسـمه" فـيـنا ـهم أن ا ا
حيفص "يعـتبر حسب مـاجاء فى مقال نشـرته جريدة أخبـار النجوم للـكاتب " موفق بيومى "
ـصـريـة وتـعكـس جتربـتـه بذرة االرجتـال فى من أقـدم مـصـمـمى األفـيـشـات فى الـسـيـنـمـا ا
التـعـامل مع " األفـيش " من قـبل أكـبـر شركـات اإلنـتـاج والتـوزيع ودور الـعـرض فى بـدايات
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صـرية وهى شركة " جـوزى فيلم " لصـاحبها ومـديرها جوزيف مـوصيرى  يقول السيـنما ا
ـقـال بعـض سطـوره: " اسـمى " فـيـتـا حـيـفض " ولـدت بحى حيـفص فـى حوار قـد يـعـيـد ا
تعلمت فى طفولتى وحـياتى القدر اليسير الظـاهر فى القاهرة عام ١٩٠٢ من أصول عراقـية
الـذى يؤهلنى لدخول سـوق العمل ذلك السوق الـذى دخلته وأنا فى السابـعة عشر لدى أحد
ـوسكى بـائع فى الصـباح ومـحصل انـيفـاتورة بـإحـدى حارات ا أقـاربى اليـهود من جتـار ا
أقـساط بعد الـظهر منـذ طفولتى لـم يشغلـنى شىء قدر ماشغـلتنى أفالم السـينما الـصامتة
ليم حتى أكمل خمـسة أقطع بهم تذكرة ليم فـوق ا كنت أحـرم نفسى من كل شىء وأضع ا
ـوظف اخملتص يقضى وسط ألدخل وأجلـس متسمـرا أمام منظـر السيـنما الصـامتة بيـنما ا
الـصالة شـارحا ما يـحدث بصـوت جهـورى وأن معظم مـا يقوله ال عالقـة له بأحداث الـفيلم .
وبعـد أن كبرت انحـصرت هواياتى فى الـرسم ومشاهدة الـسينمـا وتتبع ونقـد إعالناتها فى
سارح والسينمات فى كل يوم كنت أثناء ذهابى العمل أو عودتى منه أتوقف أمام إعالنات ا
شـارع عبـد العـزيز والـعتـبة وعـماد الـدين راضيـا عمـا أراه مرة وغـير راض مـرات فى أحد
األيــام كـان "األفـيش" الــذى رأيـته سـيــئـا إلى حـد بــعـيـد بـحــثت عن اسم وعـنــوان الـشـركـة
صـاحـبة اإلعالن تـوجـهت إلـيهـم فى شارع قـصـر الـنيل وكـان اسـمـها "جـوزى" فـيـلم وكان
مـديرها سـويسـريا قابـلته وقـلت له بسرعـة وعزم "اإلعالن مش حـلو يا خـواجه " لم يغضب
الـرجل وسـألنى بـهـدوء عن سـر اعتـراضى شـرحت له وجـهـة نظـرى بـالـتفـصـيل حـدثته عن
ـشاعـر واألجساد الـتى تفـتقد الـتعـبير كل شىء الوجـوه اجلامـدة والعيـون التى تـخلو من ا
تناسقة بعد أن بال روح حتى اخلط جامد اليبوح بشىء التفاصيل الضائعة األبعاد غير ا
انتهيت قـال الرجل بحـسرة " ليـتك كنت جتيـد الرسم مثـلما جتيـد حتليـله" أجبته واالبـتسامة
تعـلو وجـهى " لـست رسامـا محـتـرفا ولـكنـنى اجـيد الـبدايـات واألصـول " فى دقائق كـنت قد
انتـهيت من ملء الفرخ األبيض الذى أخـرجه من درج مكتبه بتخـيلى كيف يكون أفيش نفس
الـفيلم لم يخف الرجل إعجابه الـشديد تماما مثـلما لم أخف فرحتى باخلـمسة جنيهات التى
قدمهـا لى كعربون للعمل سألـنى عن عملى وحياتى وفى النهايـة اتفقنا على أن يكون أجرى
ا فيه من جهد رحبت بشدة ولكن من أربعة إلى سبعـة جنيهات عن كل أفيش أصنعه تبـعا 
همة حتى ولو باجملان خاصة احلذر اليهودى منعنى من مصارحته بأننى كنت سأقبل هذه ا
دير هو جوزيف موصيرى وهو أيضا فروض أن ا أن السويسري أشد بخال من اليهود (ا
يـهودى ولـكن من أصول إسـبانـية ولـيست سـويسـرية) ,مـنـذ ذلك التـاريخ - اكتـوبر ١٩٣١ -
سوف يـالحظ مؤرخـو السـيـنمـا ومـا أقلـهم أن توقـيـعى يذيل مـعـظم بوسـتـرات شركـة جوزى
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فيلم اسـتمر عمـلى لسنوات كل بـضعة أسابيع تـستدعيـنى سكرتيـرته حتكى لى فى البداية
قصة الفيلم اجلديد وبعدها تعطينى سيناريو قصير ومحكم لألحداث مكتوبًا بالفرنسية التى
أجـيـدهــا مع صـور فـوتـوغـرافـيـة لـألبـطـال أعـيـد الـقـراءة عـدة مــرات أحـفظ مالمح الـنـجـوم
ـدير الذى قـد يقبل أحـدها فورا واستقـرار أرواحهم وبعـدها أضع عـدة تصمـيمات يـراها ا

أو يطلب فيه بعض التعديالت(٣٠).
فيكتور ستولوف . اجلوالفيكتور ستولوف . اجلوال

(Victor Stoloff " تـمصـر  " فيـكتـور ستـولوف تـميـزت جتربـة السـينـمائى األوكـرانى - ا
نـاطق مختـلفـة من العالم واحـتضـانها ألفـكار ال تـخلو  ( 2009 - 1913 بـتنوعـها وارتـباطهـا 

دائـما من الـسـياسـة ولـد  فى "طشـقـند"  وتـنـقل مع عائـلـته األوكرانـيـة من أوزبكـسـتان إلى
قام فى الـقاهرة مع نهـاية العـقد الثانى فـلسطـ واإلسكندريـة وباريس ثم عاد لـيستقـر به ا
يـة الثانية تحـدة األمريكية قـبل احلرب العا من القرن العـشرين وحتى رحيـله إلى الواليات ا
لـيـحـصل هـناك عـلى اجلـنـسـيـة األمـريـكـيـة ورغم أن إجنـازاته  الـسيـنـمـائـيـة فى مـصـر غـير
مـعلـومة بالـنسـبة لكـثيـر منا كـما أنـها غيـر مسـجلة فى قـاعدة بـيانات الـ " IMDB" بـاستـثناء
أحـد أفالمه الـروائيـة التى صـورها فى مـصر  فـإن حديـثه عنـها يـوحى لنـا بأهـميـهتـا  فهو
ـوضـوعـات التى كـتـبت عـنه -- وأهمـهـا مـقال بـعـنوان " هل يـشيـر فى  مـعـظم احلوارات وا
تعرف فيكتور ستولوف ?  CONNAISSEZ - VOUS VICTOR STOLOFF الذى كتبه ديديه
فرانكيل    Didier Frenkel عام ٢٠٠٦  ويعتمد فى  بعض فقراته على حوار أجراه ستولوف
فى مقـابلة إذاعية  بنيـويورك عام ١٩٩٣ - إلى أنه قام بتأسيس أول نـظام لتسجيل الصوت
فى مـصـر عام  ١٩٣٤  وأنـه أستـهل   مـسـيرته الـسـيـنمـائـية كـمـحـرر ومصـور ألول جـريدة
أخبـاريـة  ناطـقة بـالعـربيـة  تـصدر فى مـصر بـعنـوان  " أخـبار الـشرق " كـما يـذكر أن أول
جتاربه فى مجال الفيلم الروائى - التسجيلى كانت فى "واحة سيوه" حيث أخرج هناك فيلم
عـاصر فى نيويورك وفى " فتى الصحـراء " ١٩٣٧ الذى أصبح من مقـتنيات مـتحف الفن ا
"Egypt by Three "  مـجال الـفيـلم الروائى قـام عام ١٩٥٣ بـإنتـاج وإخراج الـفيلـم األمريكى
مثل صريـة ويرويهـا صوت ا وفيـه يروى ثالث حكايـات منفـصله تدور كـلها عـلى األراضى ا
مـثل عباس فارس" األمريـكى "جوزيف كوتـون" : األولى حول قافـلة فى الصـحراء يقـودها "ا
ـلـيجى"  أثـنـاء انتـشار وبـاء الـكولـيرا فى وبـرفقـته  طـبيب أمـريـكى وآخر مـصـرى "محـمود ا
مصر خالل األربـعينيات  والـثانية عن عـملية نصب تـقع ضحيتهـا راهبة فى كنيـسة مصرية

تمصرين واألجانب. والثالثة عن عالقات عاطفية فى ملهى أغلب العامل فيه من ا
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والـواقع أن بعض إجنازات " فـيكتـور ستولـوف " فى مصـر يتعـارض بعضـها  مع وقائع
صـريـة ومنـها أن سـينـمائـيـة أشيـر إلـيهـا فى بـعض البـحوث الـعـربيـة عن تـاريخ السـيـنمـا ا
هندس اجملرى " الديالس سابو "  هو أول من صنع آلة لتسجيل الصوت فى مصر حسب ا
صرية " لتسجيل شريط الصوت بصريا تبعة فى اخلارج وكون شركة " األفالم ا األصول ا
إلى جانـب شريط الـصـورة على نـفس الـفيـلم  وكـان ذلك عام ١٩٣٣ أى قـبل عـام كامل من
التاريخ الذى يحدده " ستولوف " لـنظام الصوت الذى قام بابتكاره   أما إجنازاته األخرى

 فهى حتتاج إلى دراسة وبحث من العامل فى مجال السينما التسجيلية.
ورغم تعـدد األنشـطة الـسـينـمائـية الـتى مارسـها " سـتـولوف " حـول العـالم  وجمـعه ب
ـسلـسالت الـتلـيفـزيـونيـة  فإن الكـتابـة واإلخـراج لألفالم الروائـيـة والتـسجـيـليـة والبـرامج وا
ناصرة لـلقضايا الصهيونية - والـيهودية  فهو يفاجئنا بأنه قائمـة أعماله حافلة  باألعمال ا
ـعـروف أنـهـا من تـألـيف كـاتـب الـقـصـة األصلـيـة لـفـيـلـم "الهـروب مـن مـعـسـكر سـوبـيـبـور" (ا
وت النازية فى ؤلف)   عن هـروب مئات اليهـود من أحد معسكـرات ا ريـتشارد راشكى - ا
ان  ويـذكر "سـتولوف" أن بولنـدا عام ١٩٤٣ بـعد قتـلهم حلـراسهم األوكرانـي وقـادتهم األ
القصـة بعد أن قـدمت سيـنمائـيا  اسـتوحى أحداثـها اخملرج اإلسـرائيـلى "موشى مزراحى"
فى فيلمه  " أطفال فى احلرب" عن سيـناريو آلبى مان  وبعد حرب األيام الستة عام ١٩٦٧
 كتب " ستولـوف" وأخرج الفيلم التسجـيلى "إسرائيل حقيقة" " ISRAEL IS REAL" حلساب
قابل انى  TV  ZDF ثم أنتج وأخـرج للتليـفزيون األمريكى برنـامج بعنوان "ا التليفزيون األ
" وفـيه قدم لقـاءات مع بعض الـناجـ من "الهولـوكوست"  ثم قـضى عدة سـنوات فى إعداد
فـيلم تـسـجيـلى عن الـعالم اإليـرانى الـيهـودى " حـبيب لـيـفى " مؤلـف كتـاب " قبـائل إسـرائيل
فقودة " "   .the Ten Lost Tribes of Israel" وفيه يـتتبع  اهتـمامات" ليـفى " الفكرية العشـر ا
ـتحـدة  بـعـد الثـورة اإلسالمـية فى إيـران . كـما وحـيـاته مع عائـلـته الـتى هاجـرت لـلواليـات ا
المـحهـا النمـطية شارك " ستـولوف " فى بـعض األفالم  التى تعـاملت مع األجـواء العـربية 
عـروفة   فـكان مـشرفـا فنـيا لـلفـيلم األمـريكى " قـسمت "   Kismet 1944 ومؤلف وكاتب ا

Desert Desperados  " 1959 .   " سيناريو للفيلم اإليطالى " أشرار الصحراء
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١) أحمـد رأفت بهجت (إعـداد) : "مصر مـائة سنـة سينـما" مطـبوعات مـهرجان الـقاهرة الـسينـمائى الدولى
صرية" ١٩ صفحة ٢٩٩. بحث د. إبراهيم عادل: "مدرسة التصوير ا

ركز القومى لـلسينما ١٩٩٧ ٢) سعيد شيـمى : "تاريخ التصويـر السينمائى فى مـصر" (١٨٩٧ ـ ١٩٩٦) ا
ـ وزارة الثقافة صفحة ٣٩٨.

٣) مجلة "الفن السابع" ع ١٥ فبراير ١٩٩٩.
" اجلزء الثانى. ٤) محمود على : "مذكرات محمد كر

رجع السابق. " ا ٥) محمود على : " مذكرات محمد كر
رجع السابق. ٦) مجلة "الفن السابع" ا

٧) مجلة "الفن" العدد ١١٢ ـ ٢٧/ ١٠/ ١٩٥٢.
 مجلة "الفنون" العدد ١١ ـ ٢٧/ ٦/ ١٩٤٩.

رجع السابق. ٨) مجلة "الفن السابع" ا
صر والشرق األوسط" ١٩٤٦ ـ ١٩٤٧. ٩) جاك باسكال : "الدليل السينمائى 

١٠) مجلة "الصباح" العدد ١١٠٢ ـ ٦/ ١١/ ١٩٤٧.
١١) مجلة "األستوديو" عدد ٩١ ـ ٢٧/ ٤/ ١٩٤٩.

١٢) مجلة "العروسة" ٢٨/ ٧/ ١٩٣٩ صفحة ١٤ ـ ١٥.
رجع السابق صفحة ١٥٩. " ا ١٣) محمود على "مذكرات محمد كر
رجع السابق صفحة ١٦٥. " ا ١٤) محمود على "مذكرات محمد كر
رجع السابق صفحة ١٦٧. " ا ١٥) محمود على "مذكرات محمد كر
رجع السابق صفحة ١٦٩. " ا ١٦) محمود على "مذكرات محمد كر

١٧) مجلة أخبار النجوم "الكومبارس أنور وجدى فتى مصر األول" إعداد عماد فؤاد (بدون تاريخ)
: "وزراء فى جيوب الفنانات" صفحة ١٨٤. ١٨) ناصر حس

١٩) سليمان احلكيم: "حتية كاريوكا ب الرقص والسياسة" "دار اخليال" ٢٠٠٠ صفحة ٢٥.
صرية اجلوهر واألقنعة" اجمللس األعلى للثقافة ١٩٩٧ صفحة ١٠٥. ٢٠) كمال رمزى: "جنوم السينما ا

رجع السابق صفحة ٢٥. ٢١) سليمان احلكيم: ا
٢٢) كمال عطية (مقابلة شخصية).

رجع السابق ص ١٨٤. : ا ٢٣) ناصر حس
٢٤) منير محمد إبراهيم: نشرة نادى السينما بالقاهرة: العدد رقم ١٠ السنة ١٥ النصف األول صفحة ١٩٣ ـ ١٩٤.
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ركز الثقافى اجلامعى ١٩٨١ صفحة ٤٠. ٢٥) عبد الله أحمد عبد الله : "٥٠ سنة سينما" ا
رجع السابق. ٢٦) منير محمد إبراهيم: ا

٢٧) فريدة مرعى (إعداد) : "كتابات السيد حسن جمعة" اجلزء الثالث صفحة ٤٦٢ ـ ٤٦٥.
ـهرجـان القـومى الثامن صـرية فى الـثالثيـنيات" (١٩٣٠ ـ ١٩٣٩) ا ٢٨) مـنير مـحمـد إبراهـيم: "السـينمـا ا

صرية ٢٠٠٢ صفحة ٥٨. للسينما ا
رجع السابق صفحة ١٣٥. ٢٩) ا

صرية ١٩٩٦ صفحة ١٢٧. هرجان القومى الثانى للسينما ا ٣٠) كتالوج ا
 ٣٠)موفق بيومى : اخبار النجوم ٢٤ - ٩ - ٢٠٠٩
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تكشف الـصحافة الـفنيـة فى مصر مـنذ العـشرينـيات عن بعـد آخر من أبعـاد العالقة ب
د الثقافى صري واليهود اآلخذة فى التحول فى ظل تسارع الهيمنة الصهيونية وتباطؤ ا ا
الـكـاشف لـهــا وفى الـوقت الـذى نـتـلـمـس فـيه مالمح مـجالت فـنـيــة يـديـرهـا أو يـشـرف عـلى
ـصور) حتـريرهـا مـتـمـصـرون يهـود من أمـثـال "لـيـون نـحمـيـاس" صـاحب مـجـلة (الـسـمـيـر ا
"ف.ب شوارتز" "جاك كوه توسـييه" رئيس حترير (سينما) بالـلغة الفرنسية ١٩٢٤ ١٩٢١
سـاندة األفالم السـينمـائية الـغربيـة وجنومها مدير (الـتياترو)١٩٢٤(١) وهى تـأخذ طريقـها 
صـرية تطلق ردود أفعالهـا جتاه بعض اليهود الذين بدأوا هتـمة بالفنون ا كـانت الصحافة ا
ـصـرية قـوامـهـا وحـاولوا صـريـة بـعـد أن سلـبـوا الـشـخصـيـة ا الـعـمل فى األفالم الـروائـيـة ا
مثل داود فتكشف مجلة روز اليوسف(٢) أن اخملرج وا ساس بتقاليدها وطقـوسها الدينية ا
عـرفى كان (يهـوديا) بيـنمـا كان يعـتقـد اجلميع انه مـسلم خـاصة بعـد سعيـه لتقـد فيلم عن
نع تصويـر الفيلم وبالفعل تكشف األيام "النبى محمـد" ١٩٢٦ ولوال تدخل األزهر والقصر 
أن مـشـروع الـفيـلم كـان ثـمرة اتـفـاق وتآمـر بـ جـهات صـهـيـونيـة ومـاسونـيـة وتـذكر مـجـلة
"نـصف الـدنـيا" ١٩٣١ أن األخـوين المـا "يـهـوديـان" ومع ذلك تـتـعـامل أفالمـهـمـا مع األجواء

 .(٣) سلم والتقاليد اإلسالمية رغم عدم معرفتهما شيئا عن عوائد وديانة ا
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ـنطقـية ويبـدو أنها لـم تكن قائـمة على دوافع ـتفـرقة كان لـها دوافعـها ا ـواجهات ا تلك ا
عـنـصـريـة جتـاه الـيـهـوديـة كـديـانـة ومع ذلك واجـهت ضـغـوطًـا شـديـدة مـارسـهـا اليـهـود من
ـكن أن يـدفع الـبـعض إلـى الـشكـوى مـن تـصرفـات بـعض ـنع أى تـذمـر  الـداخل واخلـارج 
فـتوح الذى كتـبه أحمد بـدرخان أثناء ـكن أن نتذكر اخلـطاب ا اليـهود  وفى هذا الـسياق 
وجـوده فى بـعـثـة أستـوديـو مـصـر فى بـاريس إلى جـماعـة نـقـاد الـسـينـمـا الـتى تـشـرف على

حترير مجلة " فن السينما عام ١٩٣٤"(٤). 
لقد اسـتنكر أحـمد بدرخان إشـارة اجمللة فى أحد أخـبارها إلى (أن موزع فـيلم "ياقوت"
يهودى) وهو ما سـبب له حرجا مع مدير شركة "جومون" الفـرنسية الذى يتدرب فيها والذى
سـلم واآلخرين) وقـد علق مـحرر اجملـلة عـلى ما سأله (هـل ما زلـتم تفـرقون فى مـصر بـ ا
فضل فى ـصرى هـو ا جـاء باخلـطاب: (لسـنا نـفرق مـطلقـا ب األديـان ولكـننـا نريد يـكون ا
بالده دائـمـا وأظنك يـا زمـيل تـعلم أنـنـا كنـا نـفضـل أن يوزع الـفـيلم مـوزع مـصرى حـقـيقى
ـذكورة وبـالـتالى فال ولـيس مـتمـصـرا  ثم يذكـر بـدرخان بـأنه ال يـتدرب مـجـانا بـالـشركـة ا

فضل لهم عليه وليس هناك ما يوجب احلرج).
وقف تـوقفت اجمللـة بعـد صدور الـعدد الـتالى مـباشرة(٥) وكان ويبـدو وأنه نتـيجـة لهـذا ا
واقف الشبيهة (سواء فى الصحافة الفنية أو العامة) قيام وقف أو ا غريبا أن يواكب هذا ا
الـيهود بـإنشاء مـكتبـا فى الثالثيـنيات من هـذا القرن كانـت مهمته فـى باد األمر أن يراجع
صالح صرية حتى إذا وجـد فيها كلمة واحدة تمس اليهود أو ا جميع الصحف واجملالت ا
الـيهـودية مـثل هذه اجلـريدة يـلفت نظـرها. فـان عادت إلى انـتقـاد اليهـود قطـعوا عـنهـا جميع
كتب ولكن لم يقف ا تاجر اليهودية وبهذا األسلوب ضمنوا أال تقال كلمة ضدهم إعالنات ا
ا اليهودى عند هذا احلد فقد ذهب إلى أبعد من ذلك إذ راح يطلب إلى اجلرائد أن تكتب 
يتـفق مع سياساتـهم ومقابل ذلك يزيـدون فى كمية اإلعالنـات للجريـدة ويقدمون لـها إعانات

مالية كلما زادت فى مناصرتهم (٦). 
وتلـفت د. سهـام نصار فى كـتاب "صـحافة الـيهـود فى مصر" أنـظارنـا إلى التنـاقض ب انـحسار
قـيم فى د الـثقافى الـكاشف للـمؤامرة الـصهيـونية ومـوقف الصهـيونيـة فى جتنيـد بعض اليـهود ا ا
يول األدبية والصحـفية لتتبع ما ينشر فى الصحافة تمكنـ من اللغة العربية ومن ذوى ا مصر من ا
صرية بدعوى تنوير ه والرد عليه باإلضافة إلى الكـتابة فى الصحف ا صرية عن الصهـيونية وتقو ا
ـصري فـيما تـعلق باحلـركة الصـهيونـية. وقد أتـيح لهؤالء الـكتاب الـصهيـوني النـجاح فى مهـمتهم; ا

ألنهم كانوا على اتصال وثيق ببعض أصحاب الصحف ومديريها"(٧). 
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ية الثانية تبدأ فترة ازدهار وطنى للصحافة الفنية فى مصر. ولكن مع نهاية احلرب العا
غازى(٨) بأنـها فترة تبدأ مـن عام ١٩٤٦ وتنتـهى عام ١٩٤٨ وهى فـترة يصـفها د. أحـمد ا
صعود ورسـوخ وابتكار ورسـالة حقـيقية لـلصحـافة الفنـية على خالفـاتها الـعقائديـة واحلزبية
أحيانا وبحيث كانت القضية الوطنية وجتنيد الفن خلدمتها فعال قضية شاملة واردة وماثلة

بشكل واضح تماما. 
ا كانت مـجلة "احلقيقة" هى اجمللة الـفنية الوحيدة التى تصـدت لقضية تسييس الفن ور
عاجلة (٩) فـمنذ أن قامـت اجمللة بحـملة حول "جتـنيد الفن فى بـجسارة وبـدورية وتنـوع فى ا
خـدمـة مـصـر الـزعيـمـة" قـام رئـيس حتـريـرها مـصـطـفى كـامل الـفـلكى(١٠)بـحمـلـة ضـد خـطر
صـرية وهى حمـلة بدت بـوادرها مع عددهـا الثانى مـباشرة(١١) الصهـيونيـة على الـسينـما ا
عندما نشرت حتت عـنوان "جريدة سير الـزمن السينمائيـة الصهيونيـة وسمومها" عن تكوين
شـركة يهودية فى فلسطـ تتولى نشر جريدة سيـنمائية باسم "سير الـزمن السينمائية" وأن
هذه الـشـركـة أخرجت فـيـلـما قـصـيرا أنـتـجه الـصهـيـونـيون: "لـيـثـبتـوا فـيه علـى طريـقـتهم أن
اذا لـم تأخذ األمة العربية درسا من فلسـط هى الوطن القومى احلقيـقى لليهود" وتتساءل 
هذا فتكـون السيـنما أداة من أدوات الـرعاية لـقضية فـلسطـ العربـية?.وتطـالب بعرض هذه
األفالم فى الـبالد التى وصفتها بـأنها تقرر مصيـر العالم اليوم  وليـعلم العالم أن العرب قد
ارتقـوا إلى حد استـخدام السيـنما فى الدعـاية الوطنـية فتـكسب الرأى العـام الذى له عندهم

خطره ورهبته "(١٢).
ويـبدو أن حـمالت الـفلـكى الـقومـيـة كانت جـنـايـة على أعـمـاله اخلاصـة فى مـجال اإلعالن
حـيث إن الـيهـود استـطـاعوا بـسطـوتـهم فى شتى مـجاالت وأنـشطـة أخـرى ترتـبط بالـسـينـما
الـسـيـنـمـا أن يـحـاربـوه بشـراسـة  ورغم صـمـوده من أجـل تأكـيـد إخالص مـجـلـته فى حـمل
رسالتـها الفنية والـقومية ومناهـضة كلما يحـاول النيل منهـما فإن حملته ضـد الصهاينة فى
مجال الـسينمـا كان يستـشف منها جوانب شـديدة اخلصوصـية أدى إحلاحه علـيها فى أكثر
من مـقـال وخالل إعـداد مـتـتـالـيـة من "احلـقـيـقـة" إلى تـركـيـزه عـلى مـهـاجـمـة أسـمـاء بـعـيـنـهـا

ا ال تقل خطرا عنها.  وجتاهله ألسماء أخرى ر
قـال طويل فى بدايـة عام ١٩٤٨ يـتـوج مصـطفى كـامل الفـلـكى حمـلته ضـد الـصهـاينـة 

كتبه حتت عنوان:"هذه صفحة من جهادنا.. بل صفحة من مجد "احلقيقة" وفيه يشير إلى:
* احلـقـيـقة"كـافـحت" مـنذ صـدورهـا الـصهـيـونـية فى مـصـر وفى عـام ١٩٤٧ دفـعت غالى
كـافحة"فقد وقفت فى طريقنا جمعيـة اليهود التى أنشأت وكالة إعالنات يديرها الثمن لهذه ا
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جاك مالح وشريكه شـماع وقفت هذه اجلمـعية تهددنا بـقطع اإلعالنات عنا فـلم نكترث لهذا
الـتهـديد وقـطـعت عنـا اإلعالنـات فعال فـلم نتـقـهقـر وماطـلـوا فى دفعـهم مـا لديـهم من أجور

اإلعالنات ثم رفضوا دفعها فلم نتوسل". 
* و"مـضى عـام ١٩٤٧ - ومــا زال الـكالم لـلـفـلــكى - وأقـبل عـام ١٩٤٨.. أقــبل مـكـفـهـر
. ومـا حـاربـنـا من أجله الـوجه مـقـطب اجلـبـ وظهـر مـا نـبـهـنا إلـيه من خـطـر عـلى فـلـسطـ
الصهيونية فى مصر. فلسط الـتى تآمروا على تمزيقها ب العرب واليهود  فلسط التى
ية الـثالـثة وهم يـدعون ويـنادون بالـسالم  فلـسطـ العـربية أشعـلوا فيـها فـتيل احلـرب العـا
. لقـد نصب الـصـهيـونـيون فى الـعالم حلمـا ودمـا وتاريـخا ونـسـبا كـانت أول قـبلـة للـمـسلـمـ
شبـاكهم وأرادوا فـلـسطـ وطنـا قومـيـا لهم ووجـدوا العـون من روسـيا وأمـريكـا وإجنلـترا
وجدوا التأييد من الدول التى كبرت فعبدت الذهب وضحت فى سبيل الدوالر بكل عزيز". 
ويـلجـأ الفـلكى فى الـفقـرات التـاليـة من مقـاله إلى أسلـوب التـحريض لـدفع أهل الفن إلى
مـنـاصـرة فـلـسطـ فى ذروة الـصـراع مع الـصـهـايـنـة "سـألـنى بـعض قـادة الـفن فى مـصر
وكـيف الطـريق? فـقـلت إن الفن يـرسـمـها الـفن سـيد ال مـسـود. وقـائد ال تـابع. الـفن أضواء
جـميـلـة بيـضـاء تلـقى فى حـيـاة األ فتـهـديهـا وتـرقى بـها وبـأذواقـها إلـى أعلى مـسـتوى فى
اإلنسـانـيـة ال نـريـد مـنكم أن تـتـطـوعـوا وال أن حتـاربـوا وال أن تشـتـركـوا فى مـظـاهرات أو
ثورات فـأنـتم لم تـخـلـقـوا لـها. بـل لكـم رسالـة أخـرى هى الـدعـوى الـكـبرى لـعـروبـة فـلـسـط
سرح وفى السينما وفى اإلذاعة وفى صاالت الغناء والرقص وكل دار الدعوة الشاملة فى ا
تعـرض فـنـا من الـتمـثـيل أو الـنـحت أو الـتصـويـر كل هـذه فـنون يـجب أن تـؤدى واجـبـها فى
ـشهد فى ـتمديـنة حتـرك شعوبـها بـصورة وقد تـقوم قـيامتـها  مـعركـة فلـسط فـإن البالد ا
روايـة أو أغـنـيـة عـابرة أو أى وسـيـلـة من الـفن تـصـيب جـرحـا من جـروح الـشـعـوب فـتـدميه.
ا تستـطيعون من أجل وفلـسط داء فى الشـرق تستره غـمة اليهـود "جودوا يا أهل الـفن 
. فليـس غيركم من يـستطـيع أن يجود بالـفكرة ولـيس غيركم مـن يستطـيع أن يجمع فلسـط

ال هو سالحهم! واحلق هو سالحنا وا ال ا
ويـستمـر الفـلكى فى طـرح رؤيته عن دور الـفن فى مواجـهة الـصهـيونـية لـيصل فى نـهاية
مقـاله إلى ما كان يـتردد فى تلك الفـترة حول بعض الـشركات الـيهودية - ومـنها السـينمائى
- الـتى كانت تمارس نشاطـها متوارية وراء أسمـاء مصرية أو عربيـة: "كل آل صهيون يحلم
ـلـك سـلـيـمـان فى مــصـر وفـلـسـطــ واألردن ولـبـنـان والـعـراق وهـم لـهـذا يـشـتـرون أرض
. ثم يـحكمون أسواق مصـر ثم يحاولون السـيطرة االقتصاديـة على الشرق العربى فلسط
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إنـهم لـهـذا هـنـا فى الــوسط الـفـنى يـؤلـفـون شـركــات حتت سـتـار اسم "شـركـة مـصـريـة" وال
يعـدمون من بـيننـا "طرطورا" يـضعـونه فوق كرسى الـرئيس فـيكون الـكرسى أكـبر نفـعا منه
ولـدينا قـائمه بـأسمـائها - "نـعلم أن فى مـصر كـثيـرا من هذه الشـركات الـفنـية والصـناعـية 
نعنا احليـاء اآلن من النشر فليبعد الـطراطيرعن أمثال هذا الشركات بأسمـاء طراطرها و
"(١٣).ولم تتوقف حملة الفلكى ليكشـفوها لنا لكى نعلم أين يـجب أن يكون مثل هؤالء الثعاب
.. ويكاد تتالـية فى فلسط ضـد الصهيونية خـاصة بعد أن تفاعلت اجلمـاهير مع األحداث ا
ال تـخـلـو أعـداد "احلــقـيـقـة" خالل مـعـظـم شـهـور عـام ١٩٤٨ من مـقــال يـهـاجم فـيه "جـوزيف
موصـيـرى" صـاحب شـركـة جوزى فـيـلم "سـلـفـيـو متـاتـيـا" مـديـر شركـة اإلعالنـات الـشـرقـية
و"ألـبرت مـزراحى" صاحب جـريـدة التـسعـيرة حتت مـانشـيتـات مثل "ويـلك ويلك يـا صهـيون"
صـرية ال تتـعامل إال مع " شـركة جـوزى فيـلم ا صـري "قـاطعـوا هذا اليـهودى الـذى يكـره ا
ــقـاالت ظل حــريـصـا إلـى اإلشـارة بـأنـه: "ال نـدعـو إلى الـيـهــود واألجـانب" وفى إطــار تـلك ا
التـفرقـة بـ إخوانـنا الـيهـود الذين يـعيـشـون بيـننـا لهم مـالنـا وعلـيـهم ما عـليـنا ولـكن نخص
حاربة تمـصرين  بالذكر اخلـواجة جوزيف موصيـرى فقد انفـرد مع نفر ضئيل من الـيهودا
صـري وعـدم التعـامل معهم(١٤) وحـتى يؤكـد صدق مقـولته نـراه يقدم فى صريـ وكره ا ا
واساة والتعزية فى وفاة مويز ليفى الثرى اليهودى صاحب سينما نفس الصفحات واجب ا
ـصـريـ ويـحتـرمـهم ويـقـدرهم لـوكس والـكـورسـال: "ألن هـذا الـرجل قـد عـرف كـيف يـحب ا
صريون حبا بحب صرية فجـازاه ا ويحـول داريه إلى دارين متخصصتـ لعرض األفالم ا
ا مات مـسيو لـيفى أحس كل من عرفه وأقـبلوا عــــلى هات الـدارين فنجـحتا الـنجاح كـله و

انه فقد عزيزا "(١٥). 
وإذا كـانت مجـلة "احلقـيقـة" قد لـعبت دورا ريـاديا فى الـتحذيـر من خطـر الصـهيـونية فى
أعدادهـا الصادرة مـا ب عامى ١٩٤٦ ١٩٤٨ فـإن مجالت فنـية أخرى لـعبت دورا شبـيها
ولـكن خالل فـتـرة زمـنـية أقل مـثل: اإلصـدار الـثـانى من مـجـلة "الـفـنـون" وحتـديـدا خالل عام
ـتواصل ١٩٤٦  وأيـضا إصـدار مجـلة "دنـيا الـفن" خالل عام ١٩٤٧ بـاإلضافـة إلى الدور ا

الذى لعبته مجلة "الصباح" من خالل صفحاتها الفنية. 
نـشـرت مـجلـة الـفـنـون فى عـددهـا الـثـالث ١٩٤٦ حتـذيـرا "بـدون تـوقـيع" من وجـود أفالم
صــهـيـونـيـة يـتم إعـدادهـا فـى أسـتـوديـو مـصـرى ! ثم تـعـيـد الــتـحـذيـر فى عـددهـا الـرابع مع
ـشار إلـيه حـاولت أن تـسـتـرضى اجمللـة بـنـشـر إعالنات اإلشارة إلـى أن إدارة األستـوديـو ا
ا من أوضح ساومة على حساب الوطنية والعروبة واإلسالم.ولكن ر فيها. فترفض اجمللة ا
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ما كتب فى مـجلة "الفـنون" خالل عام ١٩٤٦ دعوتهـا للجامـعة العربيـة باالهتمـام بالفنون فى
. فتحت عنوان "صرخة فى أذن اجلامعة العربية" تكتب مواجهة الفن الصهيونى فى فلسط
اجملـلــة كـلـمــات نـســتـشــعـر أنـهــا قـد كــتـبت (اآلن) رغم مــرور مـا يــقـرب من ٦٠ عــامـا عـلى

حتريرها لذلك من األهمية أن ننشرها بالكامل:
صرخة فى أذن اجلامعة العربيةصرخة فى أذن اجلامعة العربية
الفن الصهيونى.. فى فلسطالفن الصهيونى.. فى فلسط

ا يدعو إلى اهـتمامنا أن نكـتب عن الفن الصهيونى ناسبـة فليس  نكتب هذه الكلـمة 
إال عـنـدما يـصل األمر بـخطـر جديـد. يسـتهـدف الـفن العـربى الذى سـقاه الـعرب من الـعرق

والدم مدى آالف األعوام 
ـناسـبة فهى أن أمـانة اجلـامعة الـعربـية كانت قـد فكـرت فى مشروع إنـشاء مـؤسسة أما ا
لـلتمثيل والسينمـا تساهم فيها جميع بـلدان اجلامعة العربية بـغرض الدعاية ألهداف اجلامعة
وما بلـغته البالد الـعربيـة من الثقـافة واحلضـارة. وسمعـنا يومـها أن بعض احلـكومات الـعربية
شـروع القيم جليـل الفائدة ثم لم نـعد نسمع عنه بـالغ معينـة لتنفـيذ هذا ا قد سـاهمت فعال 

شيئا. مثل أى مشروع يسير فيه جواد العرب إلى آخر الشوط ثم ينفق قبل إعالن الفوز!!.
وأمـا الفن الـصـهيـونى فهـو يتـرعرع اآلن فى حـضن الصـهـيونـية "تل أبـيب" فى غفـلة عن

سئول عن الفنون العربية. أع ا
فهنـاك أنشـئت مسـارح تضـارع أحسن مـسارح أوروبـا وال نقـول مصر وألـفت فرق من
الصهـيوني مـنها االستـعراضى والغنـائى األوبريت والدراما وعـلى الرغم من ضيق اجملال
ـسارح بـحكم كـونها تـعمل فى مـدينـة واحدة فـإن مقـاعدهـا ال تخـلو أبدا من احلـيوى لـهذه ا

شاهدين. ا
ـة واجلديـدة بـشرط أن تـتـسع وقـائعـها ـسـارح تمـثل جـميـع الروايـات الـقد وعـلى هذه ا
وحـوارهـا للـكلـمات الـتى تدعـو إلى اسـتيـطان فـلسـط وتـشجـيع عـلى الهـجرة إلـيهـا وتمـجد

يعاد"  "أرض ا
واحلـوار الـذى يدور به الـتـمـثـيل أو الـغنـاء يـجـرى بـاللـغـة الـعـبريـة. حـتى الـروايـات التى
أصلهـا فرنسى أو إجنلـيزى فإنها تـترجم إلى العبريـة  برغم تمكن الـصهيونيـ من اللغت

الفرنسية واإلجنليزية!
وفى تل أبـيب بعـدون الـعدة اآلن إلنـشاء أسـتوديـو كبـيـر سوف يـستـجلـبون له اآلالت من
ـوضوع لـكى تعـرض فى األسـواق العـربـية واألوروبـية أميـركـا.. إلنتـاج أفالم ملـونـة عاديـة ا
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ولكـنـهم سيـتوسـلـون بطـرق احتـيـاليـة فى وضع الـسم الصـهيـونى فى هـذه األفالم من طرف
خفى كى يحوز على تصاريح الرقابة فى البالد العربية.

بـقى أن نعرف أن هـذه الطفـرة الفنـية التى تـستوطن تل أبـيب " هى وليدة أمـوال وجهود
الوكالة اليهـودية فى فلسط فـهل سمعت اجلامعة الـعربية?! وإذا سمعـت فماذا عساها قد

صنعت?
ـوضـوع عـابــرا أن كـتـابـتــنـا احملـدودة فـيه اآلن سـوف تــكـون مـقـدمـة ـر بــهـذا ا ال لن 
وتـمهيـدا الستئـناف الكـتابة والـتنبـيه والتـحذير. وهـما كل بضـاعتنـا كمجـلة أما الـباقى أما
مواجهة العمل بالعمل فهذا شأن اجلـامعة العربية ونحن نسىء الظن مقدما فنعتقد أنها لن

تفعل شيئا!!
وبدون تعليقوبدون تعليق

وبـنفـس هذه الـروح هـاجـمت اجملـلـة الراقـصـة حتـيـة كـاريوكـا بـعـد زواجـهـا من الـضابط
األمـريـكى الـيـهــودى " لـيـفى " وذهـابـهـا مــعه إلى نـيـويـورك مع أمـل أن حتـقق طـمـوحـهـا فى
الـسـيـنمـا األمـريـكـية ولـكـنـها حتـولت إلى مـجـرد راقـصة فى بـعض الـفـنـادق بعـد أن دفـعـها
زوجهـا لـيفى دفـعا إلى هـذا العـمل كمـا دفع زوجة فـرنـسيـة له من قبل بل ويـصل األمر إلى
أن اجملـلـة فى عـددهـا الـ ٢٧ بـتـاريخ ١٧/ ١٠/ ١٩٤٦ تـتـهم حتـيـة بـأنـها تـزوجت مـن ليـفى

على يهوديته دون أن يسلم!
ورغم أن اجمللة أعطت سكرتارية حتية احلق بالرد. فان الوقائع أكدت بعد ذلك صدق ما
ـوضـوع أثـار اهـتـمـام الـرأى الـعـام ودفع الـبـعض إلى ربـطه ادعـته اجملـلـة. إلى جـانب أن ا
بالصـهيونـية بل وكتـابة "زجل" بعـنوان "حتـية وحتيـة" يعكس هـذا االجتاه ونشـرته اجمللة فى

عدد ٣١ بتاريخ ١٢/ ١١/ ١٩٤٦ بتوقيع "أبو طارق" !.
حتية وحتية

 ألف حتية " حتية " راجعة وادى النيل
 يا ألف أهال بشيخة راقصات اجليل

 قالت مسافرة عشـان سيما عشان تمثيل
 وقلنا راحت على كارمن ميراندا ليل

 أتارى كل احلكاية عريس ما لهش مثيل
هنة كاب وبكرة راح يكون كولونيل  ا
 وعنده مصنع خياطة ودكاك تفصيل
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لة صهيونى متأصل وابن أصيل وا
 قالت ح يسلم ومن (ليفى) ح يبقى خليل

 ويصلى ويصوم وح يزورما استطاع سبيل
 لو تسمحولى أنا أصلى لسانى طويل
 وأقول لالعور يا أعور وللرزيل يارزيل

 (اتصهينى) وغيرى اسمك وتبقى راشيل
 والشرق مهد الرجال مش مهد للدالديل

***
ثم تأتى مـجلة " دنيـا الفن " فى عام ١٩٤٧ فـتصبح الصـورة أكثر وضـوحا عندمـا تنشر
ـصـريـة"أسـمـاء أربـعـة أشـخـاص يـهـودية اجملـلـة حتت عـنـوان " الـصـهـيـونـيـة فى الـسـيـنـمـا ا
غـازى - يـعـرفهـا أكـثر وفـلسـطـيـنيـة فى نـفس الـوقت هـذه األسمـاء - كـمـا يقـول د. أحـمـد ا
ـشتـغل فى الـسيـنمـا وأنهـا تقدمـهم إلى وزارتى الداخـليـة والشئـون االجتـماعـية وأن هذه ا
األسماء (جوزيف الـبينا بوتـا فريدمان يـوسف ليف ج. ليـشع) تغدو ب مصـر وفلسط
كيفـما شاءت ووقـتما تـريد دون أن يحـاسبهـا أحد وأن أصحـابها يـتمحـكون بأن لـهم أعماال
فى مصـر تسـتـلزم تـرددهم الكـثيـر علـيـها فـتكـشف دنيـا الفن بـهـذه الوثـيقـة الهـامة مـخطـطا
سينـمائيا خطيرا عندمـا تذكر أن االسم األول يستتـران خلف رجل فلسطينى جعال منه
ـرتب وعائـد مادى مغـرلتوزيع األفالم.. واألخـطر أن هذه الـشركة مديرا لـشركة سـينمـائية 
ـمثل صريـة منهـا أفالم لفريد األطـرش وغيره من ا الـسينـمائية أنـتجت كثـيراً من األفالم ا

مثالت(١٦). وا
أمـا أخطـر ما هـو أخطـر. كـما تـقول هـذه الصـحـيفـة الفـنيـة فـهو أن االسـم األخـيرين
استطاعا إقناع رجل فلسطينى آخر باحتضان بعض الشركات السينمائية األخرى وإغراقه
طـلوب منه هـو أن يعمل عـلى توقف إنـتاج مخـتلف هذه الـشركات ـال وكل ا ـا يريد من ا
صيدة - مصيدة االحتكار الصهيونية واالقتصادية بحجة ضيق ذات اليد بعد إيقاعها فى ا

االستعمارية.
والصـحيفة الـفنية تـولول - وتصرخ بـأنه كيف يجوز لـنا فى وقت تعتـبر فيه مـصر زعيمة
البالد العـربية أن تتعـامل مع الصهيـونية وإن كانت دنـيا الفن تتـساءل  هل نحن أقل عروبة
ـسئـولينـكل فى اختصـاصه أن تمنع من لبنـان الذى قـاطع الصهـيونيـة? وتطالب احلـكومة وا

هذه احملاوالت الدنيئة وتطالب السينمائي بعدم التعاون مطلقا مع هذه األسماء(١٧).
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اذا لم تواصل الـصحـافة الفـنيـة حمالتهـا ضد الـصهيـونيـة الفنـية - كـما وعدت ? ولـكن 
غـازى ثم يجيب عـليه : " لم جند أية مـتابعة لـهذه القضـية الهامة.. سؤال يطـرحه د. أحمد ا
ـا تكـون قـد حـدثت مسـاومـات مـأجـورة  أو بالـتـخـطيط مع الـتى كنـا نـنـتظـر إبـرازهـا.. ور
ؤامرات - كالعادة  أو تكون اجمللة اخملابرات احمللية آنذاك لضمان تـتبع خيوط مثل هذه ا
فـروض أن تـظل الـقـضيـة سـاخـنة قـد صاحـت وسكـتت بال سـبب وفى هـذه احلـاالت كـان ا

بطريقة أو بأخرى فى الصحافة الفنية.
ذلك أنـنا كنا نـواجه فى الواقع استـعمارا جـديدا يتمـيز بأنه قـابع فى قلب البالد الـعربية
من الـداخل كالـداء الوبـيل الكـامن فى اجلسم ولـيس كاالستـعمـار األوروبى الذى يـهددنا من

اخلارج فقط  وهو داء ليس له من خصم أو عدو سوى الشعوب العربية(١٨).
وبـيـنـمـا حـدد عام ١٩٤٦ بـدايـة صـعـود ورسـوخ الـصـحافـة الـفـنـيـة ذات الـتـوجه الـوطنى
شـهـدت فـتـرة مـا بـعد ١٩٤٨ "فـصـل الصـحـافـة الـفـنـيـة عن دورهـا وتـأثـيـرهـا بـ احلـركـت

الوطنية والفنية كدور له رسالة وتأثير له عمق"(١٩).
فى تـلك الـفـترة ظـهـرت مجـلـة "الكـواكب" اجلـديـدة عن دار الهالل فى فـبـراير ١٩٤٩
تكاملة التى ظـهرت بها أهمية كبرى نـتظر "أن تولى هذه اجمللة بالـصورة ا وكان من ا
ـاديـة وضـخـامة لـتدعـيم مـا بـدأت اجملالت الـفـنـية األخـرى - عـلى تـواضع إمـكـانـاتهـا ا
رسالة جتنيد الفن وصحـافته فى خدمة القضية الوطنية(٢٠) و"ذلك بدال من اإلغراق فى
سلمات والترفيهيات والبهارات الصحفية"(٢١) التى تساعد على الترويج لبعض تقد ا
الـفنانـ وفى مقـدمتـهم اليـهود من أصحـاب االجتاهـات الصـهيونـية و"خـدمة الـشركات
ـزدوج فى خـدمة الـفن واخملطـطات ا كـان لهـا دورها ا السـينـمـائيـة األجنـبيـة" الـتى ر

الدعائية االستعمارية(٢٢).
وعـلى نـفـس الـدرب ولـكن مع الـتــركـيـز عـلى تـغــطـيـة كل مـا يــتـصل بـالـتـوزيع ودور
العرض الـسينـمائيـة صدرت فى نفس الـفترة تـقريبـا مجلـة "سينـما الشـرق" أو ("سينى
فـيلـم" فـيـمـا بعـد) كـانـت أكثـر رصـانـة وتـخـصـصـا من "الـكـواكب" ولـكن كـالهـمـا حاول
حتقيق أهـدافا مـتشابـهة ومن خالل اجملـلت لـعب مجـموعة من الـكتـاب دورا هاما فى
تدعيمهمـا فكان هناك "السيد حسن جمعة" سـكرتير حترير "الكواكب" وجاك باسكال:
نـاشر ومديـر مجـلة "سـينى فـيلم" و"حـسن إمام عـمر" الذى اخـتاره ألـبيـر أنكـونت مدير
اج صور واالثـن وإ ديـر دار الهالل للـشئون الـفنيـة جملالت ا دار الـهالل مستـشارا 

والكواكب"(٢٣).
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السيد حسن جمعة و" الكواكب "السيد حسن جمعة و" الكواكب "
يـعـد الــسـيـد حـسن جـمــعـة من أهم وأوائل من تـخــصص فى الـكـتـابـة عـن الـسـيـنـمـا فى
صـحافتنا الفنية وأيـضا من أبرز الكتاب الذين عاجلـوا بتفصيل ملفت للـنظر قضايا التسلط
ـصـرى لـصـالح الـسيـنـمـا األجـنـبـية األجـنبـى على دور الـعـرض وأسـالـيب مـحـاربـة الفـيـلم ا
وتعكس مقاالته وتعليقاته التى نـشرت فى معظم اجملالت الفنية منذ العشرينيات مدى قدرته
عـلى أن يسـتخـرج بتلـقائـية وبـدون سفـسطة شـروط تقـدم السـينـما فى مـصر من خالل رؤية
تغيرات العصر ال يتهددها خطر االنسالخ وال خطر مقاومة اجلديد ألنه وافد ذاتية واعية 

ويحمل فى طياته مداخل متعددة للتبعية.
ولـكن طبـيـعة الـتـركيـب الهـيـكلى ألدوات الـسـيـنمـا فى مـصر جـعل من الـسـهولـة ارتـباطه
شـاركة فى بـعض أنشـطته فى بـالنـشاط الـسيـنمـائى اليـهودى سـواء فى مجـال الدعايـة أو ا
مجـال الـفيـلم الروائـى (ومثـال على ذلك ارتـبـاطه بشـركة إخـوان المـا كمـدير لـلـدعايـة وكاتب

حلوار األفالم).
يضاف إلـى ذلك أن السيـد حسن جـمعـة لم يدرك فى مـقاالته الـنقـدية وعـروضه وأخباره
الـصـحـفيـة مـا كـانت تـطـمح إلـيه الـصـهـيـونـيـة لنـشـر أفـكـارهـا من خالل الـفـيـلم الـسـيـنـمائى
مستخدمة عناصر التالعب والتزيـيف لتظل كافة األنواع الفيلمية وفى مقدمتها األفالم التى
ـان لـغرس ـقـدسة وتـمـثل خـطوة مـتـقـدمة السـتـغالل طـاقة اإل تـعتـمـد عـلى قصـص الكـتب ا

أفكار سياسية معاصرة!
فقود سنـجد بعض مقاالت الـسيد حسن جمـعه تعكس قناعات وانعكاسا لـهذا اإلدراك ا
ؤلفون إلى وقائعها ا استـند ا غير صـحيحة مثل أن "فى العهد الـقد (التوراة) قصص طا
وهم يـعـرفون أن أروع مـا يخـطه الكـاتب الـروائى هو مـا ينـقل عن هذه فى وضع مـؤلفـاتهم 
القصص ألنهـا أصدق مرجع يرجع إليه فى تصوير طبـيعة اإلنسان كما هى بعيداً عن كل
اخـتالف أو تزييف ألنها الـراوى الذى ال يستند إلى اخلـيال بل إلى احلقيقة... حـقيقة احلياة

ا فيها من قوة وضعف ول وبطش وحب وبغض "(٢٤). كما هى 
وفى هـذا السـيـاق ينـزع من أفالم صـامتـة مثـل "بن هور" و"مـلكـة سـبأ" و"داود وجـالوت"
و"يــوسف وإخـوتـه" و"الـوصــايـا الــعــشـر" أى أبــعــاد سـيــاســيـة مــعــاصـرة خلــدمــة الـرســالـة
ديح "ألن مخرجه اعـتمد على الصـهيونيـة. بل جنده يخص فيـلم "الوصايـا العشر" ١٩٢٣ بـا
ـصري وأحـوال معـيشـتهم حتى كـثير من الـكتب الـتاريـخية الـتى تبـحث عن عادات قـدماء ا
تخرج الرواية من ب يديه طبق األصل ليس فيها حتريف أو بعد عن احلقيقة والواقع"(٢٥).
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وبينما كان السيد حسن جمعة يكتب احلوار لفيلم اإلخوان الما "الهارب" ١٩٣٨ ويسوق
ـقـاومـة الفـلـسـطـينـيـة ضـد االحـتالل الـبريـطـانى (١٩٣٦) مـتـجاهال له بـاعتـبـاره فـيـلمـا عن ا
ـتصـاعد بـ الفـلسـطينـي والـيهـود.. حاول فى نـفس الوقت أن يـشيـد بالـتجارب الـصراع ا
الـيهـودية الـسينـمائـية ذات الـطابع الـصهيـونى مثل مـا كتـبه فى عام ١٩٣٦ عن فـيلم بـعنوان
ـيـعاد" : "هـذا فـيـلم يصف لـنـا احلـياة فى فـلـسـط وهـو ثـمـرة من ثمـرات احلـركة "أرض ا
السينـمائية فى القـطر الشقيق. وقـد تولى إخراجه فريق من الفـنان اليهـود وقد أتيحت لنا
مـشـاهـدته فأعـجـبنـا بـاجملهـود الـكـبيـر الـذى بذل فى إخـراجه ولـهـذا الشـريط اسم آخـر هو

"حاييم خداشيم"(٢٦) وهو (االسم العبرى).
لم يكن عدم إدراك الـسيـد حسن جمـعة لطـبيعـة اخلطر الـصهيـونى فى السيـنما يـنفصل عن
ـصـريـة قـبل احلــرب ١٩٤٨ والـذى لم يـعـاد الـيـهـود وتـغـاضى عن الـتـيـار الـغــالب فى الـثـقـافـة ا
نـشاطهم الصـهيونى ومن هـنا يصبح مـوقفه بعد حـرب فلسطـ مثيرا لـلتساؤل خـاصة بعد أن
نفذ لسياسات مجلة الكواكب وهى تمنح نفسها حق ترتيب األولويات لقرارها متصورة أصبح ا

صرى وحتركه. وضوعية التى حتكم الواقع ا منهجنا يتحلل من كل الشروط والضوابط ا
ساندة النـجوم اليهود فى مصر كـانت "الكواكب" تعمل بكل مـا لديها من قدرات دعائـية 
ولـعل االنـدفـاع وراء تـضـخـيم صـورة كل من "كـامـيـلـيـا" "وراقـيـة إبـراهـيم"عـلى أسس مـلـيـئة
شـتـركـة ب يـترك لـنـا الـيوم الـفـرصـة الستـنـبـاط بعـد الـعـوامل ا بعـنـاصـر التـحـايل والـزيف

النجمت اليهوديت وعالقاتهما بالصهيونية.
ية  ية ١ ـ كاميليا.. النجمة العا ١ ـ كاميليا.. النجمة العا

مثلة كاميـليا نظرة منطقية لفنان ال يؤمن كانت نظرة فنان كـبير مثل زكى طليمات إلى ا
وهبة والـعلم. وال يصـغى للنجـاح القائم عـلى عناصر اإلثـارة والفتـنة. فهى بالـنسبة له إال بـا
فـتاة أفهمـها احمليطـون بها: "أن األناقـة واللطافـة هما كل شىء للـنجمة الـسينمـائية" "وهكذا
ـلح فـأصبـحت الـفتـنـة وقد نـضجت مـفـاتن كـاميـلـيا عـلى قـاعدة الـعـرض الضـنـ والطـلب ا
تـبوأت عـرشا واجلـاذبيـة وقد لـبـست تاجـا وال عرش وال تـاج إال ويسـير وراءهـما اجلـبروت

واجلبروت ولو فى أتفه األشياء يحمل أسباب فنائه "(٢٧).
ـا نتلـمس مالمحهـا عندمـا نطالع كان العـرش الذى تبـؤاته كامـيليـا خلفه دوافع خـفية ر
الـصحـافة الـفنـية فى تـلك الـفتـرة والتى اجـتمـعت على أن "الـوكالـة اليـهوديـة" جنـدت كامـيلـيا
ــلـك فـاروق ــلك. بــعــد أن اخــتــرقـت الــقـصــر واحــتــوت ا لــلــعــمل كــجــاســوســة فى مــصــر ا

وبطانته"(٢٨).



±∑∂

والحـظت الوكـالـة اليـهوديـة أن كـاميـليـا بـحاجـة لشىء كـبـير حتـققه فـى الفن حـتى حتقق
أقصى فائـدة للوكـالة الـيهوديـة وإسرائيل! واقـترح منـدوب الوكـالة فى مصـر "جيمس زارب"
إقـامة شركة إنـتاج سينمـائى لكاميـليا والقـيام بحملـة دعائية ضـخمة لصـاحلها فى الصحف
واجملالت ولكن ضابط مخابرات الوكالة اليـهودية كان أكثر طموحا. إنهم يخططون لتحويل
ية. ثلة مصرية تعمل فى األفالم العا ية والدعاية لها باعتبارهـا أول  كاميليا إلى جنـمة عا
وألن الوكالـة اليهوديـة كانت على عالقة وثـيقة باخملـابرات البريـطانية فـقد بدأت فى االتصال
بـشركات اإلنـتاج الـسينـمائى فى بـريطانـيا وبـالفعل اسـتطـاعت أن حتصل على عـقد تـمثيل
ى أمام النجم إريك بورتمان وحتقق هـدف الوكالة اليهودية فى الدعاية لكاميليا فى فيلم عا

ية(٢٩). باعتبارها جنمة بدأت تشق طريقها للسينما العا
علـومات  ولكن يكفى أن نلقى نظرة ولو من الطبيعى أن نـرى البعض يتشكك فى هذه ا
ى لكامـيليا سـريعة على احلـملة الـتى قامت بها مـجلة الكـواكب من أجل تأكيـد الصعود الـعا
ا يتالمس معها  لقد اتسمت فى السينما حتى تشعر أن ما قيل يكاد يقارب احلقيقة بل ر
ـبـالــغـة. فـهى تـمأل أمـامـنـا الـدنـيـا ضـجـيـجـا بـاألخـبـار احلـمـلـة الـتى قـامت بـهـا الـكـواكب بـا
ـيـة وصـلت إلى ـوضـوعـات والــصـور من أجل أن تـصل إلى أنــنـا فى مـواجــهـة جنـمـة عــا وا
ـية الدرجـة التى جـعـلتـها تـسـهر طـول اللـيل وهى تـلعب الـكونـكـان فى لنـدن مع النـجـمة الـعا
الـكبيرة فيفيـان لى بطلة فيلم "ذهب مع الريح" والـتى تعد مع زوجها حينـئذ لورنس أوليفييه

ى ! من أعمدة التمثيل البريطانى والعا
لقد كانت كـاميليا عـنصرا مشتـركا لكل أعداد مجـلة "الكواكب" ولكن دعـونا نتوقف أمام
عـدد واحد من تلك األعـداد وهو الـعدد رقم ١٣ فبـراير ١٩٥٠ الـذى تبدأ به الـكواكب عـامها

الثانى وفيه نطالع اآلتى:
صفحـة ١٧ : ترصد اجمللـة من خالل حتقيق بـعنوان "من فبـراير إلى فبرايـر" تسجل فيه
أهم األحـداث التـى وقعت فى خـالل العـام األول لـلـمـجلـة ومن بـيـنـها يـأتى اخـتـيـار كامـيـلـيا

لتمثيل دور هام فى الفيلم اإلجنليزى "طريق السموم".
صفحـة ٤٦ :صفحة كـاملة حتت عنـوان "كاميلـيا فى أستوديـوهات لندن"وفـيها نرى ثالث
صـور لـكامـيـلـيـا األولى فى مـا يـقرب مـن نصف صـفـحـة وهى تـوقع األوتـوجـرافات لـلـفـتـيات
اإلجنليزيات والتعليق يقول: "لعبت الصحافة اإلجنليزية دورا هاما فى الدعاية لكاميليا حتى
عـجب فى انتظـارها على باب الـفندق أو األستوديو ـعجبات وا أنها كانت تـلقى كثيرا من ا
ـنظر والصـورة الثـانيـة وهى جتلس مع الـنجم اإلجنـليزى "ديـنس برانس" والـصورة الـثالـثة 



±∑∑

من مـنـاظـر فـيـلم "طـريـق السـمـوم" وفـيـه تـظـهر كـامـيـلـيـا مـلـقـاة عـلى األرض وهـى مـضـرجة
بدمائها.

يـصـاحب الـصور الـثالث خـبر طـويل نـصه "عـادت إلى القـاهـرة الـنجـمـة كامـيـليـا بـعد أن
قـامت بـتـمـثـيل دورهـا فـى فـيـلم "طـريق الـسـمـوم" الـذى أخـرجه دافـيـد مـاكـدونـالـد وأسـنـدت
الـبطـولـة فيه إلـى النـجم إيـريك بورتـمـان وقد اسـتـغرق تـمـثـيل دور كامـيـليـا ثـمانـيـة أيام فى
األستوديو عدا أربعة أيام اللتقاط بعض الصور للدعاية وستظهر كاميليا على الشاشة فى
دة ٦ دقـائق (!!) وقد أقامت جنـمتنـا فى فندق "دوسشـستر بـلندن" وجنحت فى هذا الـفيلم 
اكتـساب صداقـة بعض النجـوم أمثال فـيفيان لى ووالـتر بيدجـن ودنيس برانسى. وكـثيرا ما
كانت تـقضى ساعـات الفراغ فى لعب الـكونكان مع صـديقتهـا فيفيـان"!!(تلعب " كامـيليا فى

ؤلف)  الفيلم دور عضوة عصابه أجنبية تلقى حتفها بعد خمس دقائق من ظهورها - ا
صـفـحــة ٤٧ : حتت عـنـوان "كـرسى االعـتـراف" طــاردنى وحش اإلسـكـنـدريـة مع صـورة
لكاميليـا حتتل ثلث الصفحـة وهى تروى قصه تعكس عشـقا بالسينـما وكيف تسيطر األفالم

على كل تفكيرها وكل مشاعرها فى حياتها العادية.
صفحـات ٨٣ ٨٤ ٨٥ :حتت عنوان " الـستات مـايعرفوش يـخرجوا!"مـوضوع مصور
(١١ صورة) وفيه تشارك كـاميليا كل من اخملـرج الكبير نـيازى مصطفى وزوجـته النجمة
الـشهـيرة كوكـا فى قصـة مصـورة يتنـازل فيـها نيـازى عن مهـمة اإلخـراج لكامـيلـيا التى
.. تــشـرح تـفـاصـيـله وكـيـفـيه أدائه تـقـوم بـتـوجــيه اخملـرج وزوجـته عـلى أداء مـشـهـد مـعـ
رأة الـتى تسـتطيع أن تـكون مـخرجة وطـبيعـة احلركـة فيه.. إلخ لـتثبت فى الـنهـاية أنهـا ا

بارعة!
ـية ـثلـة عـا لقـد حتـولت كـامـيلـيـا كـما تـوحى لـنـا الكـواكب فى عـدد واحـد إلى 
ورغم هنية تعشق السينـما وتملك القدرة على استيعاب كافة تـفاصيلها احلرفية وا
أن دورهــا فى "طـريـق الـســمـوم" (االسم األجــنــبى "طـريق الــقــاهـرة") ال يــسـتــغـرق
عـرضه سوى ٦ دقائق. فإن موهـبتها "العظـيمة" التى مهدت لـها الكواكب فى العدد
رقم ١٣ كانت نـتـيجـتهـا فى الـعدد الـتـالى رقم ١٤ خبـر تـرافقه صـورة لكـامـيلـيا مع

كلبها الصغير بوى ونصه :
مثلة كاميليا مرة ثانية من لندن بعد أن قامت بتجربة على دور فى فيلم تاريخى "عادت ا
باأللـوان الطبـيعـية تسـتعد إلنـتاجه شركـة مترو جـولدين مايـر فى إيطالـيا ويسـتغرق تـصوير

الفيلم ب روما وهوليوود أحد عشر شهرا"!!
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صرى صرى٢ ـ راقية إبراهيم.. سفيرة الفن ا ٢ ـ راقية إبراهيم.. سفيرة الفن ا
يول يدان األساسى جمللة الكواكب مـن أجل مناصرة النجوم اليهود أصحاب ا كان ا
ـية ضـللـة التى مـثـلمـا رفعت كـاميـلـيا إلى مـصاف الـعا الصـهيـونـية تـتركـز فى الدعـايـة ا
أحاطت راقـية إبـراهيم بـاألخبـار الشـبيـهة عن غـزوها هـوليـوود وترشـيحـها لـلقـيام بأدوار
البـطولـة أمام اشهـر جنوم السـينمـا األمريكـية فى تلـك الفتـرة  ولكن بيـنما كـانت كاميـليا
ثـيرة الـتى تمزج أخـبارهـا السيـنمـائية بـاللـقطات والـتعـليقـات التى تـتغزل فى رأة ا هـى ا
محاسنـها باعتـبارها "الـفتاه التى حتـسن فن االستهواء"(٣٠)  إحاطـة راقية ومـنذ العدد
األول مـن الكـواكب بهـالة من الـعظـمة والـكبـرياء والـغمـوض باعـتبارهـا: "سفـيرة الـكواكب
صـري وتـنشر شـاهير مـن األجانب وا صـرى" وصاحـبة حـوارات جتريهـا مع ا والفن ا

كبديل الفتتاحيات اجمللة.
لقـد حتولت راقيـة إبراهيم من خالل احلـوارات التى أجرتهـا مع شخصـيات مثل الـسفير
األمـريكـى فى مصـر وتـايكـون صـنـاعة الـسـينـمـا األمـريكـيـة سيـبـروس سـكوراس والـشـاعر
ـثلـة معروفـة إلى فنـانة ارتـفعت هـامتـها فوق من مـجرد  الكـبيـر عزيز أبـاظة بـاشا وغـيرهم
اجلمـيع بالـثقافـة واجلاذبـية والقـدرة على مجـاراة كافـة الشخـصيات الـتى تتـعامل معـها بأى
لـغـة لـذلك كـان طـبـيـعـيــا أن يـأتى رد فـعل تـلك الـشـخـصـيــات جتـاهـهـا مـسـاويـا إلمـكـانـاتـهـا

بهرة!! ومواهبها ا
فى احلوار الذى جتـريه فى العدد األول فـبراير ١٩٤٩ مع الـسفير األمـريكى ستـاتينوس
تسأله جريفـيس الذى تعرفه أنه كان مديرا سابقـا لشركة برامونت السينـمائية فى هو ليوود
فـتأتى إجـابة الـرجل قاطـعة: ثالث ـصريـة التى أعـجب بهـا عـلى الشـاشة ـمثـلة ا راقـيه عن ا

ثالت ال واحدة راقية إبراهيم. راقية إبراهيم. راقية إبراهيم!!!
وفى احلوار الذى جتريه فى يوليو ١٩٤٩ حتت عـنوان: "الفن يحاصر عزيز أباظة باشا"
صرى الـوحيد الـذى ظفر بـإعجابه تسـأل راقية الـشاعر الـكبيـر بعد أن يـخبرهـا أن الفيـلم ا

كان من بطولتها:
اذا لم تؤلف سعادتك قصة للسينما ? رقية: 

ا ترددت  عزيز أباظة: لو طابت منى أنت ذلك. 
راقية: ليه.. ?

عزيـز أبـاظـة: ألنى فى هذه احلـالـة أشعـر أنى مـوضع ثـقتك وهـذا الـشـعور يـدفـعنى ألن
أكون أهال لهذه الثقة 



±∑π

ــنــتج وفى احلــوار الــذى جتــريه فى أغــســطس ١٩٤٩ حتت عــنــوان: "عــيش ومــلح مع ا
ـليـونيـر سكـوراس يبـادرها الـرجل: يبـدو أن "دار الهالل " تـعرف كيف ى ا الـسيـنمائى الـعا
تختار منـدوبها.. وعندما تأتى زوجة سكوراس أثنـاء احلوار تقول فى رقة - كما تقول راقية

- وفى لهجة عتاب:الزوجة : ما هذا ياسكوراس ? أال تريد أن تنزل عن أنانيتك ولو قليال?
اذا يا عزيزتى ? سكوراس: 

ز الزوجة : ألنك تستأثر بهذه السيدة التى جتيد اإلجنليزية كأحدى بنات التا
سكوراس: (وهو يقوم راقية) أقدم لك السيدة "كليوباترا"

راقية : (ضاحكة) ليتك أذن تكون "مارك انطونيو" 
ـاذا? هل اســتـهـواك "جــمـالى" احـذرى إذن فــإن زوجـتى جتـيــد اسـتـخـدام ســكـوراس: 

األسلحة احلديثة.. !
ـصـريـة راقـيـة: كال. ولــكن لـكى أســتـطـيع أن أســخـرك بـســهـولـة فى خــدمـة الـســيـنـمــا ا

واالنتفاعبخبرتك الطويلة !
والعـارف بأحابيل الـدعاية الـصحفيـة يشعر أن كل حـوارات راقية إبـراهيم لم تكن سوى
مجرد صور مع شخصيات مهمة يرافقها حوارات ملفقة يتم تخيلها داخل صاالت التحرير.

جاك باسكال و" سينى فيلم "جاك باسكال و" سينى فيلم "
وال شك أن احلديث عن الصحافـة الفنية والصهيونية يـحتم علينا التوقف أمام دور مجلة
"سـيـنى فـيـلم" وصاحـبـهـا ورئيس حتـريـرهـا جاك بـاسـكـال. فاجملـلـة كـانت من أكـثر اجملالت
اهـتمـامـا بقـضـايا الـسيـنـما فى مـجـال اإلنتـاج والتـوزيع ودور الـعرض. وصـاحـبهـا جاء إلى
عالم الصـحافة بعـد أن عمل مديرا لسـينما مـيامى ثم مديرا للـدعاية لبـعض شركات التوزيع
السـينـمائى" وهكـذا تعرف وتـعاون مع كبـار السيـنمـائي الـيهود: صـول بيانـكو ومويـز ليفى
وشارل ليفشـيتز ولكنه كان مـياال إلى الصحافة. فـكتب مدة أكثر من عـشر سنوات فى أكبر
رجع الـسيـنمائى الـوحيد الصـحف السيـارة حتى أنـشأ مجـلة "سـينى فيـلم" التى أصـبحت ا
فى مـصر بالـلغة الـعربيـة والفرنـسية مـنذ صدورهـا فى مايو ١٩٤٨(٣١) وأكدت أن صـاحبها
ـا جعل من أكـثـر الصـحـفيـ الفـنـي الـتـصاقـا بالـيـهود فى مـجـال التـوزيع ودور الـعرض 
البـعض يعتقد أنه "يهودى الديـانة". األمر الذى دفعه إلى أن ينشر فى اجملـلة توضيحا يؤكد

فيه أنه مسيحى كاثوليكى من أصل أرمنى(٣٢).
وتالحظ مى الـتلـمـسانى فى تـقيـيـمهـا ألعـداد مجـلة "سـيـنى فيـلم" أن : "الـدور السـياسى
ـفترض أن تـؤديه اجمللـة فى فتـرات احلسم الـتى مرت بهـا مصـر وهو الدور الـذى كان من ا
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الذى لم يـتحقق قط على مـدى اثنى عشر عـاما هى عمـر اجمللة فجـاك باسكال وسـينى فيلم
لم يـعبرا عن االهـتمـام اخلاص بـالقضـايا الـسياسـية الـتى جترى عـلى الساحـة إال فيـما ندر
وإال فى حـالـة ارتـبـاط هـذه القـضـايـا بـالـسيـنـمـا وبـالـدور الذى يـجب أن تـلـعـبه احلـكـومة فى
النهضة بصناعة السينما فال جند جاك باسكال يعلق على أحداث حرب ١٩٤٨ فى فلسط
ـا يـحـدث عـلى هذا اجلـانب إال فى كـمـا ال نـراه يـتحـدث عن ثـورة يـولـيـو ١٩٥٢ وال نـشعـر 
صـرية وحركة مقـال افتتـاحى متأخر فى عـدد (ديسمبـر ١٩٥٢) ويتحـدث فيه عن السيـنما ا
فتوح إلى محمد جنيب فى العدد التالى بشأن اجليش بقيادة: محمد جنيب ثم فى خطابه ا
تـنـظـيم أحوال الـسـيـنـما فـى مصـر كـمـا ال جند أيـة إشـارة إلى أحـداث الـعدوان الـثالثى فى

تزامنة مع العدوان أو التالية له"(٣٣). قاالت االفتتاحية ا مصر - ١٩٥٦ فى ا
وقد يـكون لهذا ا لرأى وجاهته إذا عزلـناه عن الصيغة التى انتـهجها باسكال فى عرض
مـادته الـصـحـفيـة. وكـان يـتـوافـر لـهـا رحابـة احلـدود ومـرونـة احلـركـة من أجل حتـقـيق هدف
أو صرى جوهرى وهو جتاوز أى خـلخلة تتعـرض لها أعمال الـيهود فى احلقل السـينمائى ا
األعمال الـسينمائـية التى تطرح الـقضايا اليـهودية خاصة فى فـتره انعكست ظاللـها القاتمة
على العالقة ب اليهود والعرب  ويبدو أنه لم تكن مصادفة أن تظهر مجلة "سينى فيلم" فى
شهـر مايو ١٩٤٨ أى مع تفـاقم الصراع الـعربى الصـهيونى وأن تكـون اجمللة الـوحيدة التى

لها مراسل يهودى فى تل أبيب.
ونسـتـطيع أن نـتبـ اجتـاهات بـاسكـال فى الـتعـامل مع قـضايـانا الـفـنيـة من خالل ثالثة

زج ب السياسة والفن والدعاية. اذج تعكس أسلوبه اخلاص فى ا
١) شمشون والتوراة ١) شمشون والتوراة 

مع خـفـوت نـبـرة الـغـضب جتـاه الـيـهـود مـع نـهـايـة عـام ١٩٤٩ تـصـدت سـيـنى فـيـلم لـكل
احملـاوالت الـرافـضـة لـعـرض فـيـلم " شـمـشــون ودلـيـلـة " لـسـيـسل دى مـيل بـعـد أن صـرحت
ـوسم السـينـمائى ١٩٥٠ - الـرقابـة بـعرضه عـلى اجلمـهـور فى ديسـمبـر ١٩٤٩ ومع بدايـة ا
واقف جتاه مغزاه شاهدته من جـديد بعد تبـاين ا ١٩٥١ طلبت الرقـابة على األفالم نسخـة 
الصـهـيـونى ومـنـذ هذا الـتـاريخ  وقف عـرض الـفـيـلم بعـد أن شـاهـدته أكـثـر من جلـنة ولم

يتحمل أى منها مسئولية عرضه.
ـصنـفات بـعد يسـتغل بـاسكـال حالـة احليـرة واالرتبـاك الـتى انتـابت جلان الـرقابـة على ا
وافـقة بعرض الـفيلم. وفى ديسـمبر ١٩٥. العـدد ٣١ يزعم باسكـال أن إسرائيل قد سحب ا
منعـت فيلم "شـمشون ودلـيلة" واألسـباب كـما يدعى كـانت أن الفيـلم يحـتوى على دعـاية ضد
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اليهود  وأن الصحف األمريكية لم تدع الرقابة والصحافة اليهودية وشأنها بل سخفت هذا
القـرار التـافه وأرسل سـيسـيل دى مـيل برقـيه يقـول فـيهـا : "أن بلـد صغـيـر مثل إسـرائيل ال
عادى يهـمنى" وأنه ال ينـتج أفالما بقـصد الدعـاية. ثم يحاول أن يـستغل الـفوران العـاطفى ا
إلسرائـيل بـالـتـساؤل " هل سـنـقـتـدى بإسـرائـيل حـتى يـسـخف العـالم أعـمـالـنـا ? أن هيـبـتـنا
الـقـومـيـة لـيـست فى حـاجـة إلى مـثل هـذا الـتـحـدى فى الـوقت الـذى نـعـمل فـيـه إلعالء شـأنـنا

بجميع الوسائل".
ولـكن رغم كل ذلك االسـتـنـفـار الذى سـاهـمت فـيه أيـضـا مـجـلـة الـكواكب(٣٤) ظل الـفـيلم
ـنوعـا من الـعرض لـيعـاود باسـكـال فى فبـراير ١٩٥٢ مـحاوالتـه اللـحوحـة من أجل عرضه
نع " ليس فى مجلة وأن الفيلم ولكن مع اختالق دوافع وأكاذيب جديدة.. فهو يرى أن هذا ا
ال يــوجـد فـيه مــا يـسـتــدعى إيـقـافه وهــو قـصـة حب تـاريــخـيـة ذكــرت فى الـتـوراة. وإذا كـان
ـاذا ذكرت بعض الصحف شمشـون من بنى إسرائيل فإن دلـيلة كانت فـلسطيـنية وال ندرى 
أن دليلـة كانت جاسـوسة إسرائيـلية!! واألجدر أن يقـرأ هؤالء الكتـاب التوراة حتـى ال يقلبوا
عروفـة منذ آالف من السن ثم يشير إلى أن هنـاك أسبابًا ال تمت للنزاهة بشىء احلقائق ا
تعمـل على إيقـاف هذا الـفيـلم ومنع عرضه "(٣٥). ثم ينـهى باسكـال مقـاله بابـتزاز الصـحافة
الرافضة للفيلم ليعلن أنه متـأكد أن هناك من يغذى هذه احلملة بغية احلصول على نقود من
الشركـة األمريكية صـاحبة الفـيلم وهى شركة أفالم بـارامونت ثم يتسـاءل: "هل بلغ الضعف
غـرضة ? أال نسـتطيع أن ثل هذه احلـمالت الصـحفيـة ا بلغ حـتى تصـغى  بحـكومتـنا هـذا ا

نعه"!! نتخذ قرارا جريئا بشأن مصير هذا الفيلم الذى ال يوجد سبب 
ـثل حـمـلة فـإذا اعـتـبـرنـا أن ما نـشـره جـاك بـاسـكال عن فـيـلم "شـمـشـون ودلـيلـة" كـان 
ـارس نـفس األسـلـوب الـذى اتـهم به من إعالنـيـة مــضـادة.. فـهـذا يـعـنى أن بـاسـكـال كــان 
رفضوا الفـيلم ووصف مواقفـهم بأنها حمالت مـغرضة بغـية احلصول على نـقود من الشركة
بـيـنمـا الـواقع يـؤكد أن مـوقف بـاسـكـال كان أكـثـر خـطورة.. فـهـو يـتوارى وراء آراء ـوزعـة ا
البـســات الـتى أثـيـرت حـول نـقــديـة ومـعـلـومــات تـبـغى فى جـوهــرهـا الـتـشـويش وتــتـجـاهل ا
نـاقشـات حامـية وال يـرى فيـها بعض حـيث تعـرضت  شـخصـية شـمشـون بعـيدا عن الـتوراة
ـؤرخـ مـهـارة إال فى اخلـداع والـتـزيـيف. ألن الـثابت أن أسـطـورة شـمـشـون من بـدايـتـها ا
حتى نهايتها هى قصة مغامـر أنانى مخادع حتركه ثورات عاطفية جامحة وال يكترث بشىء
سوى إرضاء نزواته وقصته تتكرر مالمحها بكل تفاصيلها فى العديد من األساطير الهندية
والكلـتية والسالفية ويطرح الـعالم جيمس فريزر من خالل هذه الشـخصية قضيه على جانب
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كـبــيـر من اخلــطـورة وهى أنه قــد "ال يـســاورنـا شك كـبــيـر فى أنـه لـو كـانت لــديـنــا الـروايـة
الفلـسطيـنية حلكـاية شمشـون ودليلة لـوجدنا الوضع مـختلـفًا بالنـسبة للـشرير والضـحية عنه
ـا وجدنـا شمـشون مـصورا بـوصفه الـشريـر اخملادع الـذى سلب فى احلـكايـة العـبريـة.. فر
ا بدت لـنا دليلة بوصفـها الضحية البريـئة لشراسة شمشون وقتل الفلسطيـني العزل. ولر

ا عذبهم بقوة "(٣٦). والتى قررت أن تخلص قومها من هذا الوحش الذى طا
٢)شخصيات فى سجل التاريخ٢)شخصيات فى سجل التاريخ

كما أنه لم يـكن من باب الصـدف أن يحرص باسـكال فى معـظم إعداد مجلـته بأن يخلق
ـقـيـمـ فى مـصر ومـن خرجـوا مـنـهـا سواء حـالة من الـتـواصل بـ الـسـيـنمـائـيـ الـيـهود ا
ومتابعة ون حتـمياس"وغيرهـم " "ر بالطـرد أو الهجرة: "أنـدريه ب سيمـون" "زيزوبن الس
عابد ـا أيضا االجتماعيـة والترفيهيـة: زيجات فى ا أنشطتهم لـيست السينمـائية فحسب وإ
ستـمر على دور اليهود الـيهودية. حفالت. رحالت. حـاالت وفاة إلخ باإلضافة إلى التـركيز ا
فى مـا يـسمـيه "نـهـضة الـسـينـمـا فى مـصر" وإطـالقه صفـات وألـقـابًا رنـانـة علـى معـظـمهم
فايـلى لـطـفى: "دائم الـسهـر عـلى راحـة رواد دور العـرض الـتى يـشـرف علـيـها(٣٧) وجوزيف
موصيـرى يصـفه عند وفـاته بأنه: "أقـوى شخصـية عمـلت فى صنـاعة السـينمـا فى مصر(٣٨)
ويستـرجع مسيرة مـويز ليفى فـى الذكرى اخلامسـة لوفاته باعـتبار أن اسمه "يـجب أن يخلد
صرى مدين بالكثير لهذا الرجل الذى عرف فى سجل السينما فى مصر وأن تقدم الفيلم ا
صر فى مصاف الدول كيف ينظر إلى األمام ويتنبأ بحاضر السينما فى مصر و"أن يقف 
ــتــلـك دارى عــرض لــوكس والــكـــورســال الــلــذين الــكــبــرى"(٣٩) كل هــذا ألن الـــرجل كــان 

صرية. خصصهما لعرض األفالم ا
وبـيـنـمـا ال جنـد فى سـينى فـيـلم أيـة إشـارة - كـمـا تـقـول مى الـتـلـمـسانـى - إلى أحداث
ـتزامـنة مع العـدوان والتـالية له قاالت االفـتتـاحية ا العدوان الـثالثى فى مصـر ١٩٥٦ فى ا
سنجد بـاسكال يـتابع بدأب حـركات السـينمائـي اليـهود عنـد سفرهم أو عـودتهم إلى مصر
ساند للصهيونية الذى لعبه فى أعقاب العدوان الثالثى دون التبصر - عن قصد - بالدور ا
بـعـضـهم ومـنهم عـائـلـة "بولـيـتى" الـذى يـبشـر بـاسـكال بـعـودة عـمـيدهـا إيـزاك إلى مـصر فى

منتصف ١٩٥٧ بقوله: 
زيد السرور أن مسيو إيزاك بوليتى صاحب سينما فريال وراديو باإلسكندرية " علمنا 
قـد عاد من إيطـاليـا حيث كان قـد حجز هـناك خالل االعتـداء الثالثى الـغاشم ! ويسـر جميع
أصدقاء إيزاك بـوليتى أن يـعلموا هـذا النبـأ أوال نظرا لشـخصيـته وثانيا نـظرا للـمركز الذى
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غـرضـة أن األجـانب لن يـعـودوا إلى مـصـر وكـان تـصرف يـشـغـله وقـد تـهـامـست األوسـاط ا
فتريات.. أهال بالصديق بوليتى(٤٠). حكومة جمال عبد الناصر أبلغ رد على هذه ا

صرية ! صرية !٣) اخلطر احلقيقى الذى يهدد صناعة السينما ا ٣) اخلطر احلقيقى الذى يهدد صناعة السينما ا
حـرص بـاسـكـال خالل سـنـوات طويـلـة عـلى تـأيـيـد ايـلى لـطـفى تـايـكـون دور الـعرض فى
اإلسكـندرية. لـيقـضى بهذا الـتأيـيد على كل االتـهامـات التى أثارتـها مـجالت وصحف أخرى
صريـ ويعامـلهم معـاملة ال تـليق به وال بهم(٤١) ـليونـير اليـهودى الذى يـحتقـر ا باعـتباره "ا
ـصريـة طول العـمر ب (تراب الـفلـوس) وبفرض عـقود إذعان وبـأنه: "حاول احـتكار األفالم ا
ــصـريــة الـتـى تـســعى إلى عـرض أفـالمـهــا فى دور الـعــرض الـتى مـع شـركــات الـســيـنــمـا ا

تلكها(٤٢). 
جتـاهل بـاسـكـال كل مـا كـان يـثـار مـنـذ األربـعـيـنـيـات حـول إيـلى لـطـفى حـتى حـدثت
ــفـاجــأة فى الــعــدد ١١٣ من "ســيـنـى فـيــلم" (ابــريل ١٩٥٨) فــتـحـت عـنــوان: "اخلــطـر ا
احلقيقى الذى يهـدد صناعة السـينما فى مصر! "كـتب جاك باسكال افتـتاحية العدد فى
لك مـا يقرب من ٣٤ دار ثالث صفـحات كـاملـة ملـخصـها أن إيلـى لطفـى الذى أصبـح 
عــرض سـيـنــمـائى فى الــقـاهـرة واإلســكـنـدريـة(٤٣) أصــبح هـو "الـفــارس" الـذى ســيـقـتل
صرية وسيفـعل ذلك وعلى شفتيه ابتسامة ودون أن يحس بألم فهو يشترى السينما ا
فـزادت أطـماعه ـدة ٥ سنـوات صـرى الـيـوم مدى احلـيـاة. وكـان قبـال يشـتـريه  الـفـيـلم ا
"وعندما يـريد شراء فـيلم مصرى وال وأخذ يـطالب بأن تكـون هذه احلقـوق مدى احليـاة"
يـسـتطـيع ذلك فـإنه يـقتـله ولـكن كـيف?" هنـا يـسـترسل بـاسـكال فى فـضح أسـالـيب إيلى
لـطـفى اجلـهـنمـيـة لـيـنـهى افـتتـاحـيـته بـقـوله: "الـيـوم بفـضل طـريـقـته أصـبـحت جـميع دور
الـعرض مـعـروضـة للـبـيع ال جتـد أفالمـا لعـرضـها بـعـد أن اسـتولـى علـيـها لـطـفى. الـيوم
يستطيـع أن يستأجر دور الـعرض ويفرض قانـونه على السوق والـيوم أصبح إلياس ج.

صرية" !! لطفى أكبر خطر على السينما ا
لقد كرر باسـكال ما كان يتردد حـول إيلى لطفى فى الصـحافة الفنـية من أكثر من عشر
سـنوات فـما هى األسبـاب? هل استـيقظ ضـميـره فجـأة? هل ضعـفت قبـضة الـيهود عـليه فى
ـا لم تعـد مواتـيـة بالـنسـبة لـهم ? هل فـرضت علـيه جـهة مـا ضغـوطا من أجل ظـل ظروف ر
تـشـويه اليـهود وأعـمـالهم ? قـبل أن نـستـمر فى طـرح هـذه التـساؤالت سـتـلجـمنـا إجـابة غـير
متوقـعة من خالل خبر يـنشره باسكـال بعد أقل من شهـر من هجومه على إيـلى لطفى.. ففى

عدد يوليو ١٩٥٨ من سينى فيلم نشر وباحلرف الواحد ما نصه: 
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ـقال الـذى نـشـرنـاه فى عـدد أول أبـريل عام ١٩٥٨ يـسـرنا أن نـشـيـر إلى أنه عـلى أثـر ا
جـرت مـقـابـلـة مع مـسـيو إيـلى جـورج لـطـفى الـذى أوضح لـنـا أن الـوقـائع الـتى نـشـرنـاها ال
أساس لـها  ولهذا يـسر مجلـة "سينى فـيلم" أن تعلن أنـها تنظـر إلى مسيو إيـلى لطفى على
أنه من كبار رجـال السينـما وأنه خدم وما زال يـخدم الفن السـينمائى فى مـصر وله منا كل

تقدير"!!!
رة ريب يكتب باسكال افتتاحية أخرى. ولكن هذه ا فاجئ وا واستكماال لهذا التراجع ا
ـسـئـول عن هـذا الـتـدهـور? فى صـفـحـتـ (الــعـدد ١٢٥ أول مـايـو ١٩٥٩) وعـنـوانـهـا: "من ا
"وبطـبيـعـة احلال يـقـصد تـدهور الـسـينـما فى مـصـر.. وتأتى أجـابـته صريـحة ومـثـيرة أيـضا
ـكن أن يـعـيب عـلـيه أحد ذلك سـئـول لـيس إيـلى لـطفـى ألنه تاجـر "وال  لـلـغـثـيـان وهى أن ا
ـستـغلـون مسـتأجـرو دور العـرض - من ناحـية ـسئـول هو" الـعقـبات الـتى يالقيـها ا ا ا "إ

الهى والضرائب األخرى"!  ضريبة ا
حسن إمام عمر.. ذكرياتحسن إمام عمر.. ذكريات

بدأ حسن إمام عـمر العمل فى الـصحافة الفـنية عام ١٩٢٧ . ومن هـذا العام وحتى عام
١٩٥٤ شـهدت الـصحافـة الفـنيـة أكثـر من عشـرين مجـلة شـارك حسن إمـام عمـر فى حترير
أغـلـبـها وإصـدار بـعـضـها ورئـاسـة حتـرير الـبـعض اآلخـر أو الـعمل فى إدارة الـتـحـرير(٤٤)
ويعد مع السيد حسن جمعه وجاك بـاسكال من أشهر احملررين الفني فى تاريخ الصحافة

صرية. ا
ولكن إذا كـانت مواقف جمـعة وباسـكال من اليهـود والصهـيونية قـد انعكـست فى العديد
فان حـسن إمـام عمـر يـيـسر الـطـريق على ـطبـوعـات التى أشـرفـوا عـليـهـا من مقـاالتـهم أو ا
وضـوع من حـواراته الصـحفـية الـبـاحث حيث يـستـطـيع أن يسـتخـلص مالمح رؤيـته لهـذا ا
وأصـبـحت ذكـريـاته بـالـنـسـبة الـتى يـروى فـيـهـا ذكـرياتـه بـعد أن جتـاوز الـثـمـانـ من عـمـره

للبعض مصدرا من مصادر التأريخ الفنى فى مصر ومن أبرز تلك الذكريات: 
"عالقة توجو مزراحى بالسياسة والصراع العربى - الصهيونى""عالقة توجو مزراحى بالسياسة والصراع العربى - الصهيونى"

صـريون يـعـملـون فى السـينـما وغـير الـسيـنمـا من دون أية مـشكـلة ألنه لم كان الـيهـود ا
رض تـكن هـناك مـشكـلة يـهـودية فى مـصر تـوجو مـزراحى هـاجر بـعد صـدمته إلى درجـة ا
بـسـبب مــا حـدث لـفـيـلـم "سالمـة" آخـر أفالمه وأخـر أفـالم أم كـلـثـوم (آخـر أفـالمـهـا "فـاطـمـة
ـؤلف) فى نفس الـوقت باع كل شىء وقرر اعـتزال الـسيـنما واحلـياة بـعيدا غى ١٩٤٧" - ا

ايطاليا"(٤٥)! 
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ليلى مراد وإسرائيلليلى مراد وإسرائيل
"مـا حـدث أن أنـور وجـدى عـنـدمـا طـلق لـيـلى مـراد عـام ١٩٥٢ قـام بـالـدعوة إلـى مـؤتـمر
ـبلغ ٥٠ وتبـرعت إلسرائـيل  صـحفى وقـال إنه اكـتشف أن لـيـلى مراد ذهـبت إلى إسـرائيـل
كان يـستغل أصـلها ألف جنـيه وأنها مـزقت الصفـحة الـتى تثبت زيـارتها من جـواز سفـرها
وكان يكذب ومـنعت الرقابة نشـر اخلبر فى مصر. ولكن أرسـلته إلى جريدة الكفاح الـيهودى

"فى دمشق فنشر فى الصفحة األولى"(٤٦)! 
 كاميليا القديسة  كاميليا القديسة 

" قـيل عـنهـا إنهـا يهـوديـة. ولكـنهـا ليـست يـهوديـة. وقيل عـنهـا إنـها جـاسوسـة وأحرقـوها
ـاضـيـة بـالـطــائـرة إلى قـصـص أخـرى كـثـيــرة. قـرأت كل هـذا - والزلـت أقـراه ودهـشـنـى ا
ـزوج بــاأللم.. ألنـنى أعـرف كـامـيـلـيـا جـيـدا. وأعـرف قـصـتـهـا من حتـولت اآلن إلى غـضب 
رأة األلف إلى الياء سوف أقول شيئا ستندهش له  وهو سر ال يعرفه أحد: كاميليا هذه ا
وكـان محـرما علـيهـا عاشـرة الرجـال بأمـر األطباء. اجلـميـلة الـفاتـنة لم تـكن لهـا فى اجلنس 

هكذا وبصراحة حتى يتوقف الكذابون عن أكاذيبهم(٤٧). 
الصحافة واليهود !الصحافة واليهود !

" هـنـاك ثالثـة يـهـود كـان لـهم فـضل كـبـيـر عـلى الـصـحـافـة فى مـصـر وهم أتـشـيمـان فى
األهرام وألبير أنكونا فى دار الهالل وحكيم الذى أسس شركة اإلعالنات الشرقية "(٤٨).

وتشكل هذه اآلراء أهميـة قصوى بل وخطورة ألنها أصبحت بالنـسبة للبعض وثيقة يعتد
ـصريـة. وذلك رغم ما يـحاصـرها من راحل فى تـاريخ السـينـما ا بـها عـند الـتاريخ لـبعـض ا
كن أن يـتبـينـها الـباحث عـنـد مقـارنتـها بـآراء أخرى نـشرت فى الـصحف الـفنـية حتـفظـات 
راحل ونشير إلى بعضها فى هذا البحث ولكن لو توقفنا هنا أمام ما ذكره وواكبت نفس ا
ـؤتمـر الـصـحـفى الـذى أعـلن فـيه أنـور وجدى عن حسـن إمام عـمـر عن قـصـة لـيـلى مـراد وا

ذهابها إلى إسرائيل وتبرعها بــ ٥٠ ألف جنيه.. لتب لنا الكثير من التناقضات ! 
وضـوع قد أثير فى لقد اتفـقت الصحف واجملالت التى نـشرت فى هذه الفـترة أن هذا ا
١٢ سبتـمبر عام ١٩٥٢ عنـدما نشرت جـريدة األهرام خبـرا على لسان مـراسلها فى دمشق
يـقـول فـيـه إن اإلذاعـة الـسـوريـة قـررت مـنع أغـانى لـيـلى مـراد فى سـوريـا ألنـهـا قـد تـبـرعت
بـلغ ٥٠ ألف جنية وأحدث اخلبر دويا كبـيرا فى جميع األوساط وفى أيام تالية إلسرائيل 
ذكـر أن خبر تبرع لـيلى مراد ولد فى صحـيفة فنيـة لبنانية(٤٩) وانتقل إلى سـوريا لينشر فى
ـا أدى إلى صدور قـرار بـوقف إذاعـة أغانـيـها جـريـدة األيام لـصـاحبـهـا نصـوح بـابيل(٥٠) 
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وعرض أفالمـها استـجابة لرغـبة اجلماهـير التى حتول حـبها لـليلى مراد إلى بـغض وكراهية
وبناء عـلى هذا القرار أرسل حمـدى بابيل مراسل األهرام فى دمشق(٥١) (ويبدو أنه شقيق
صاحب جريدة األيام) البرقية الـتى نشرت فى األهرام فى مكان بارز من صفحتها الرابعة

صري بليلى مراد هذا النبأ فى أسى عميق. عجب من ا وهكذا تلقى آالف ا
ـقـارنـة بـ مـا ذكـره حـسـن إمـام عـمـر. ومـا جـاء فى صـحـافـة تـلك الـفـتـرة عـدة وتـبـرز ا
تبـاينات :أولها أن الصحف اللـبنانية هى أول من أشار إلى خبـر التبرع وليس السورية وان
اجلريـدة السورية التى نشـرت خبر وقف أغانى وأفالم ليلى مـراد كان اسمها "األيام" وليس
"الـكفاح" وأن نشر خبـر التبرع فى األهرام يؤكـد أن الرقابة فى مصر لم تـكن متحفظة على
ؤتـمـر الـصـحـفى الـذى أشـار إليـه حسن ـكن نـشـر وقائـع ا ـوضـوع ومن ثم كـان  إثـارة ا
إمام عـمر كما أن الـضجة التى أثـارها اخلبر فى مـصر كانت عنـصرا حاسمـا لكى يشارك
زعوم بـآرائهم ومـواقفهم من مـنطـلق اتهامـات أنور وجدى ـؤتمر الـصحـفى ا من حضروا ا
ؤتـمـر اقـتـصر حـضـوره عـلى حـسن إمام وهـو أمر لـم يحـدث ولم يـكن له أى صـدى وكـأن ا

عمر فقط! 
ـكن آلراء حـسن إمـام عمـر أن تـتـسـرب مـنـهـا هى أن الـصحف الثـغـرة الـوحـيـدة الـتى 
ـا كان مـراسلـها فـى مصـر هو حـسن إمام وضـوع ر الـلـبنـانيـة الـتى كانت أول من أثـار ا
ـعـلـومــات احلـاشـدة الـتى حتـفل بـهـا عـمـر مع جتـاوز كل الـتـفـاصــيل األخـرى حتت ضـغط ا

ذكرياته!!.
وإذا استـسلمنـا لهذه الـقصة وكان أنـور وجدى هو صاحـب اإلشاعة "فإن قـصور نظرته
ـصريـة الـتى مـثـلت لـيـلى مراد فى جـعـلتـه أول اخلاسـرين من أصـحـاب شـركـات السـيـنـمـا ا
ـاذا تـبنى أفـالمهم بـعـد أن تقـرر عـدم عرضـهـا فى البـلـدان العـربـية وهـنـا يصـبح الـسؤال: 
حسن إمام عـمر اإلشـاعة رغم قـناعته - كـما يـقول إنهـا كاذبـة ? هل من أجل حتقـيق مجرد
سـبق صـحفـى فى جـريدة عـربـيـة مـحـدودة الـتـوزيع? أم لـفـضح أنـور وجـدى وإربـاك شركـته
نافس احلـقيقى له فى مجال الفيلم الغنـائى واالستعراضى وهو شركة نحاس فيلم لصالح ا
التى كـان يدير لهـا حسن إمام عمـر دعايتهـا فى جميع صـحف دار الهالل? بالتـأكيد لم يكن
نشر اخلبر لـصالح ليلى مراد التى واجهت كل احملاوالت اإلسرائيلـية الستقطابها بعد حرب
٤٨ حتى أصبحت بعـد هذه اإلشاعة مستهدفة من سهام الـصهيونية من جهة والرأى العام
كن أن يحسم لصـالح الصهيونـية عندما حتاصر الـعربى من جهة أخرى األمر الـذى كان 

ليلى مراد الضغوط ويصبح ال مفر أمامها سوى ترك مصر!
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لم تكن بـراءة ليـلى مراد من هـذه اإلشاعـة أمرا سـهال فقـد كان تأثـيرهـا أبعـد بكـثير من
مجـرد شـائـعة أطـلـقت علـى فنـانـة بل كانـت حربـا تـهدف إلـى دفع تلك الـفـنـانة إلى االنـتـحار
الـفنى "لـقـد اختـار من أطلق هـذه اإلشاعـة وقتـا بلغ فـيه غـضب األ العـربيـة على إسـرائيل
الي انيا الغربية تدفع ا الي الدوالرات إلسرائيل وأ ذروته  كان يهود أمريكا يتبرعون 
ـانيا كتعـويضـات إلسرائيل مـا حدث للـيهود فى احلـقبـة النازيـة واأل العربـية ترسل إلى أ
االحتـجـاج تلـو االحـتجـاج وفى هـذا التـوقـيت تأتـى ليـلى مـراد لتـتـبرع بـخـمسـ ألف جـنيه

مصرى!
كـان من الـسهل أن تـرمى بـفنـان فى غـياهب شـائـعات مـثـيرة لـكن من الـصعب حـتى ولو
وهذا ما حدث لـليلى مراد فقد حاولت أثـبتت براءته أن يستعـيد اجلمهور صورته كـما كانت 
أن تثـبت بكل الـطرق بـراءتهـا من هذه الـتهـمة لـكنـها لم تـستـطع أن تعـيد ألذهـان معـجبـيها

صورة تلك الفتاة البريئة ذات الصوت الساحر(٥٢).
صـرية عن اليـهود والـصهـيونيـة حتى قـيام ثورة هـذا بعض مـا قدمته الـصحـافة الـفنيـة ا
١٩٥٢ استـطاع بـعضـها أن يتـفادى االصـطدام بـاليهـود وأن يحـتفظ بـهم كمـصدر مادى له
تأثـيره الكبير فى تمويل مـطبوعاته. وحاول البعض مع تفـاقم الصراع العربى - اإلسرائيلى
بيـنـما لم أن يـسـتـحضـر سـلبـيـاتـهم ويزيل مـا أصـاب الـصحـافـة الفـنـيـة من استـسالم مـهـ
تستطع مـطبوعـات أخرى أن حتافظ عـلى حيادها فى ظـل الهيمـنة الكـاملة للـيهود عـليها. بل
وسدت جـميع األبـواب أمام اليـهود الـذين تمـردوا على الـصهيـونيـة ورفضـوا االنضواء حتت
رايـتــهـا بـيـنــمـا فـتــحت األبـواب عـلى مــصـراعـيـهــا لـلـيـهــود الـذين تـأكــد بـعـد ذلك عــمـالـتـهم

للصهيونية. 
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٣١) أحمد رأفت بهجت (إعـداد) : "مصر مائة سنة سـينما" مطبـوعات مهرجان القاهـرة السينمائى الدولى
صرية" ١٩ صفحة ٢٩٩. بحث د. إبراهيم عادل: "مدرسة التصوير ا

ـركـز الـقـومى لـلسـيـنـما ٣٢) سعـيـد شـيـمى : "تـاريخ التـصـويـر الـسيـنـمـائى فى مـصر" (١٨٩٧ ـ ١٩٩٦) ا
١٩٩٧ ـ وزارة الثقافة صفحة ٣٩٨.

٣٣) مجلة "الفن السابع" ع ١٥ فبراير ١٩٩٩.
" اجلزء الثانى. ٣٤) محمود على : "مذكرات محمد كر

رجع السابق. " ا ٣٥) محمود على : " مذكرات محمد كر
رجع السابق. ٣٦) مجلة "الفن السابع" ا

٣٧) مجلة "الفن" العدد ١١٢ ـ  ٢٧/١٠/١ ٩٥٢. مجلة "الفنون" العدد ١١ ـ ٢٧/ ٦/ ١٩٤٩.
رجع السابق. ٣٨) مجلة "الفن السابع" ا

صر والشرق األوسط" ١٩٤٦ ـ ١٩٤٧. ٣٩) جاك باسكال : "الدليل السينمائى 
٤٠) مجلة "الصباح" العدد ١١٠٢ ـ ٦/ ١١/ ١٩٤٧.

٤١) مجلة "األستوديو" عدد ٩١ ـ ٢٧/ ٤/ ١٩٤٩.
٤٢) مجلة "العروسة" ٢٨/ ٧/ ١٩٣٩ صفحة ١٤ ـ ١٥.

رجع السابق صفحة ١٥٩. " ا ٤٣) محمود على "مذكرات محمد كر

رجع السابق صفحة ١٦٥. " ا ٤٤) محمود على "مذكرات محمد كر

رجع السابق صفحة ١٦٧. " ا ٤٥) محمود على "مذكرات محمد كر

رجع السابق صفحة ١٦٩. " ا ٤٦) محمود على "مذكرات محمد كر
٤٧) مجلة أخبار النجوم "الكومبارس أنور وجدى فتى مصر األول" إعداد عماد فؤاد (بدون تاريخ)

: "وزراء فى جيوب الفنانات" صفحة ١٨٤. ٤٨) ناصر حس
٤٩) سليمان احلكيم: "حتية كاريوكا ب الرقص والسياسة" "دار اخليال" ٢٠٠٠ صفحة ٢٥.

صرية اجلوهر واألقنعة" اجمللس األعلى للثقافة ١٩ صفحة ١٠٥. ٥٠) كمال رمزى: "جنوم السينما ا
رجع السابق صفحة ٢٥. ٥١) سليمان احلكيم: ا

٥٢) كمال عطية (مقابلة شخصية).
رجع السابق ص ١٨٤. : ا ٥٣) ناصر حس

٥٤) منـير محـمد إبراهـيم: نشرة نادى الـسينـما بالـقاهرة: الـعدد رقم ١٠ السـنة ١٥ النـصف األول صفحة
١٩٣ ـ ١٩٤.
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ركز الثقافى اجلامعى ١٩٨١ صفحة ٤٠. ٥٥) عبد الله أحمد عبد الله : "٥٠ سنة سينما" ا
رجع السابق. ٥٦) منير محمد إبراهيم: ا

٥٧) فريدة مرعى (إعداد) : "كتابات السيد حسن جمعة" اجلزء الثالث صفحة ٤٦٢ ـ ٤٦٥.
ـهرجـان القـومى الثامن صـرية فى الـثالثيـنيات" (١٩٣٠ ـ ١٩٣٩) ا ٥٨) مـنير مـحمـد إبراهـيم: "السـينمـا ا

صرية ٢٠٠٢ صفحة ٥٨. للسينما ا
رجع السابق صفحة ١٣٥. ٥٩) ا

٦٠) مجلة "الكواكب" أغسطس ١٩٤٩.
٦١) مجلة "سينى فيلم" سبتمبر ١٩٥٩.

٦٢) مجلة "سينى فيلم".
٦٣) فريدة مـرعى : "صحافة السـينما فى مـصر" مرجع سابق بـحث مى التلمـسانى عن مجلـة "سينى فيلم"

صفحة ٣٤٣.
٦٤) مجلة الكواكب العدد رقم ١٣ فبراير ١٩٤٩.

٦٥) مجلة "سينى فيلم" العدد رقم ٣٣ فبراير ١٩٥٢.
. ترجمة د. نـبيلة إبراهـيم اجلزء األول ١٩٧٢ اجلزء الثانى ٦٦) جيمس فريـزر : الفولكلـور فى العهد الـقد

صرية العامة للكتاب. ١٩٧٤ الهيئة ا
٦٧) مجلة "سينى فيلم" ١ـ ١٩٥١
٦٨) مجلة "سينى فيلم" ٩ـ ١٩٥٣
٦٩) مجلة "سينى فيلم" ٤ـ ١٩٥٢

٧٠) مجلة "سينى فيلم" مايو / يونيو ١٩٥٧.
٧١) مجلة "الفنون" ع ٥٢ـ ٣/ ١٠/ ١٩٤٦.

٧٢) مجلة "الصباح" ع ١١٤٨ ـ ٢٧/ ٩/ ١٩٤٨
٧٣) مجلة "سينى فيلم"

رجع السابق صفحة ٦٣. ٧٤) سمير فريد : ا

رجع السابق صفحة ٤١. ٧٥) سمير فريد : ا
رجع السابق صفحة ٤٠. ٧٦) سمير فريد ا

٧٧) مجلة "فم" حسن إمام عمر يتذكر العدد ٣٧٠ ـ ٣/ ٣/ ١٩٩٧.
رجع السابق صفحة ٢٩. ٧٨) سمير فريد : ا

٧٩) مجلة "الفن" العدد ١١١ ت ٢٠/ ١٠/ ١٩٥٢
٨٠) مجلة "اجليل اجلديد" العدد ٤٤ ـ ٢٧/ ١٠/ ١٩٥٢

٨١) مجلة "الفن" العدد ١١١ ت ٢٠/ ١٠/ ١٩٥٢
٨٢) عادل حس : "ليلى مراد" الناشر أمادو الطبعة األولى مايو ١٩٩٢ صفحة ٩٠.
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غرب الـعربى أثناء  ال جـدال أن اكتشـافنا لدور الـيسار الـيهودى الـنشط فى السيـنما بـا
غاربية  كان دافعا لنا للبحث أضافتنا لفصل خاص فى هذه الطبعة عن اليهود والسينما ا
ـصـريـة وتـبـ مـدى تـمـاثـله مـع نـظـيره ـصـرى فى الـسـيـنـمـا ا فى دور الـيـسـار الـيـهـودى ا
غاربى فى إطار تـطورات تاريخـية تكاد تكـون متشابه ولـكن يبدو أننا فى مـواجهة طرف ا

راحل فلماذا هذا التناقض وما محصلته ? متناقض رغم تقاربهما فى بعض ا
ا نـتـلمـسـها من الـبـاحث اليـهـودى "صمـوئـيل اتيـنـجر " عـنـدما يـقول : "  اإلجـابـة ر
تـخـتلف مـسـيـرة تـطـور اجملـتمـع اليـهـودى فى مـصـر فى ظل األحـتالل عن نـظـيـرتـها فى
ـصالح االسـتعـمارية غـرب وبغض الـنظـر عن تبـاين ا أوساط يـهود اجلـزائر وتـونس وا
الفرنسية عن نظيرتها البريطانية فقد أنتهجت كل قوة فى مستعمراتها سياسة متباينة
عن األخـرى فـبـيـنــمـا اكـتـفت بـريـطـانـيـا بـفـرض ســيـطـرتـهـا عـلى اجملـالـ االقـتـصـادى
واإلدارى فى مـصـر رأت فـرنـسـا أنه يـتـعـ عـلـيـهـا إحـداث تـغـيـيـرات جـذريـة فى بـلـدان
شمال أفـريقـيا التى احـتلتـها فـأسست مجـتمعـا ذا طابع حـديث فى كل بلد من الـبلدان
الـتى وقعت حتت سـيطـرتهـا وكان للـسيـاسة االسـتعـمارية عـلى هذا الـنحـو تأثـيرها فى
غرب العربى وبرز هذا التأثير فى هذه البلدان مسيرة احلداثة فى أوساط يهود بلدان ا

أكثر من تأثيره فى يهود مصر(١).
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قارنـة بسائر الـقوى األوروبية االسـتعمارية كان من أبرز سـمات االحتالل الفرنـسى با
ن فيـهم اليهـود أن تقـدمهم وارتبـاطهم بـالطبـقة العـليا أن فرنـسا أوضـحت لكافـة رعايـاها 
ا عرف دى تـقبلـهم لقيم الـثقافـة احلاكـمة ولم تتـطلب هذه الـثقافـة  من اجملتـمع مرهونـان 
ـية وعـلمـانية من الـرعايـا تقـد أى تنـازالت ضخمـة فكـان تبـنى يهـود اجلزائر عـنهـا من عا
سألـة طبيعة لـلثقافة الـفرنسية هـو الشرط الوحيـد الذى طرحته الـطبقة احلاكـمة عند بحـثها 

الوضع القانونى الذى سيحظى به يهود اجلزائر بعد اإلحتالل الفرنسى"(٢).
ـغـرب العـربى يـتـفـاعل مع األحداث  فى إطـار هـذه الـرؤية رأيـنـا الـيـسار الـيـهـودى فى ا
الـسيـاسيـة سيـنمـائـيا (جـاك شاربى جـان بيـير لـيدو) ويـلـعب دورا ملـموسـا فى كافـة فروع
مـثل والـتـشكـيـلى الـذى يـبحث عن عـرفـة فـأصبـح هنـاك الـكـاتب والفـيـلـسـوف وا الـفـنـون وا
حتقيق أهداف ورؤى سياسية واجتماعية حتت راية الثقافة الفرنسية بكل مستحدثاتها دون
أن يضع الـتـجارة فى مـقدمـة أولويـاته بعـكس ماحـدث فى مصـر حيث انـحصـر اإلبداع فى
ـغـلفـة بـالسـيـاسـية وتـوقف دور الـيسـار الـيهـودى عـلى مـجرد إنـشـاء "اجلمـعـيات الـتـجارة ا
الـثـقـافيـة" الـتى اكـتـفت بـدورها احملـدود فى نـشـر "الـتذوق الـسـيـنـمائـى" ب أعـضـائـها دون

االنغماس احلقيقى فى العملية اإلبداعية .
اجلمعيات الثقافيةاجلمعيات الثقافية

ازدهرت فى مصر منذ مـنتصف الثالثينيات من القرن العـشرين اجلمعيات الثقافية التى
تـمـصرون من الـيهـود يـحركـونهـا ألهـداف سيـاسيـة غـالبـا ما تـتـوارى خلف شـعارات كـان ا
اليـسـار غيـر أن مـا يلـفت الـنظـر فى تـلك اجلمـعـيات هـو أن قدرتـهـا النـسـبيـة عـلى احتـضان
صري لم تقترن بحد أدنى ثقف والفنان التـشكيلي والسينمائي ا بعض الشباب من ا

ساير للفكر اليسارى! ناخ العملى ا من ا
 ويـقدر الـبعض عـدد اجلمـعيـات واالحتادات الـثقـافيـة ذات األهداف الـيسـارية فى مـصر
ـصري من عام ١٩٣٩ ـ ١٩٤٧ بـنحـو ٣٠ جمـعيـة أسسـها الـيهـود وحاولـوا إدخال بـعض ا
بـاستثنـاء واحدة استقـلوا بها وهى جـمعية " "Forum التى ضبـطت سنة ١٩٤٦ وأبعد فيها 

زعيمها ألبير هاول عن مصر(٣). 
ولقد تبايـنت اآلراء حول األسباب التى أدت إلى هيمنة الـيهود على النشاط اليسارى فى
ـنظمـات اليساريـة يؤكد أنه كـان لدى اليـهود غرض آخر مصـر.. فهنـاك من يرى أن تاريخ ا
كن صري التى  صرى الذين وقعـوا فى حبائله وهو تفتـيت جهود ا خفى عـلى الشباب ا
أن جتتـمع خلدمـة الوطن وإضـاعة هـذه اجلهـود فى معـارك مفـتعـلة واالنـحراف عن الـطريق
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ـهارة وفوق السـوى للـنضال الـوطنى وذلك بـافتـعال معـارك وهمـية وخالفـات نظريـة تدار 
ذلك فقد أرادت الـصهيونـية خدمة الـشيوعيـة الدولية حـتى تقف بجوارهـا فى احملافل الدولية

وتساندها على حتقيق أهدافها(٤).
ولكن هذه الـرؤية االنـتقاديـة تواجه من فريـق آخر يؤكـد جدية الـنشـاط اجلماهـيرى الذى
قـام به الـيـسـاريـ الـيـهـود خالل الـثالثـيـنـيـات واألربـعـيـنـيـات من الـقـرن العـشـرين وسـانـدته
كن جتـاهله فى مسيـرة كثير من الروابط واألنـدية والتجـمعات الثـقافية الـتى لعبت دورا ال 
صري بحيث أصبح البعض يرى فى إطار تقييمه لتلك التجربة إنه من السذاجة ثقف ا ا
عجونـة باجلهل اتـهام كل يهـود مصر فى تـلك الفتـرة بأنهم كـانوا صهـاينة وبـأنهم شاركوا ا
صـور السـينـمائى الـكبـير فى اجلـمعـيات الـثقـافيـة والـفنـية خلـدمة الـصهـيونـية(٥) وسـنجـد ا
شارك فى أنشطة بعض تلك اجلمعيات يقول: "لم حسن التلمسانى الذى كان واحداً من ا
صري أو عـلى إحساسهم يؤثر األجـانب أو اليهود بـالسلب على مـواقف أعضاء اجلمـاعة ا
ـعروفة الـوطنى أو مـبادئـهم.. اليـهود الـذين اشتـركوا فى نشـاط اجلمـاعة-يـقصـد اجلمـاعة ا
"الـفن واحلرية-" كانوا ضد الـصهيونية وكان مـعظمهم شيوعـي مثل مارسيل إسرائيل(٦).
أمام هـذا التبـاين فى وجهـات النظـر عليـنا أن نتـوقف لنسـتخلص بـحياديـة النتـائج احلقيـقية
صـري وخاصة السينمائي منهم وذلك من ثقف ا للنشاطالـيسارى ـ اليهودى وعالقته با

كن رصده من آراء ومواقف وإجنازات. واقع ما 
رابطة أنصار السالم رابطة أنصار السالم 

فى عام ١٩٣٤ أسس "بول جاكو دى كومب" و"راءول كورييل " وشقيقه األصغر " هنرى
كورييل " جماعة شيوعية من اليهود باسم "رابطة أنصار السالم" ضمت مارسيل إسرائيل
صري باالنضمام ثقف والـفنان ا هليل شوراتز سالمـونى سيدنى أغرى هؤالء بعض ا
إلـيـهـم فى ظل بـرنـامج يـدعـو إلى الـسالم بـ جـمـيع الـشـعـوب ومـكـافـحـة احلـرب واسـتـقالل

الشعوب وحريتها والكفاح ضد الفاشية والعنصرية(٧).
 ولقد استجـاب لهذه الرابطة أسـماء مصرية برزت بـعد ذلك فى مجال العـمل السينمائى
مثل: أحـمـد كامل مـرسى كمـال سـليم أحـمد بـدرخـان نيـازى مصـطـفى أحمـد خورشـيد
ن كانوا يجتمعون كما محمود السباع سيد بدير إميل بحرى كامل التلمسانى وغيرهم 
يقـول أحمد كامل مـرسى أول سكرتيـر للجـنة الفنـان واألدباء فى رابطـة أنصار السالم"فى
ـعــروضـة والـتـعـلـيق عـلــيـهـا ومـنـاقـشـة اجملالت حــلـقـات عـلى نـطـاق ضـيـق لـتـحـلـيل األفالم ا

طبوعات السينمائية. وتبادل الرأى فى النظريات والقضايا الفنية اجلديد"(٨). وا
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واستـمرت الـرابطـة تـمارس نـشاطـها فى فـرعيـها بـالقـاهرة واإلسـكنـدرية بـعد أن نـظمت
ـساندة اجلمـهوري اإلسبان سياسـيا حمالت ضد الـغزو اإليطالى لـلحبشـة وضد النازية و
ية الـثانية لـم يعد هنـاك ما يبرر اسـتمرارها وقـرر مؤسسوها لكن مع اشـتعال احلرب الـعا

االنتقال إلى جمعيات حتمل مسميات أخرى.
ية  ومن الواضح أن هذه الـرابطة تشكـلت من حيث قيمـتها وتأثـيرها على األحـداث العا
وكان دون أن تقترب من أى قضايا مصرية أو عربية كانت مطروحة وبإحلاح فى تلك الفترة
هتـز فى أرض فلسط حتت كن تبويـبها حتت بنـد استقالل الشـعوب وحريتهـا والسالم ا

سطوة االنتداب البريطانى. 
الفن واحلريةالفن واحلرية

ــسـمـيــات الـتى يــقـيم عـلى  ويـبـدو أن مــارسـيل إســرائـيل كـان لـه دومـا قـدرته عــلى اخـتالف ا
أساسـها جمعياته اليسـارية فبعد أن توارى خلف السالم وقـضاياه فى "رابطة أنصار السالم
" جنـده يـنــظم جـمــعـيـة أخــرى هى "الـفن واحلــريـة" الـتى كــانت تـضم مــجـمــوعـة من الـفــنـانـ
صرية".  صري حتت راية ما يسمى "اجلماعة السريالية ا تمصرين وا التشكيلي اليهود ا
 أقـامت اجلـمـاعـة ـ الـتى كـان من بـ أعـضـائـهــا كـامل الـتـلـمـسـانى الـفـنـان الـتـشـكـيـلى
واخملرج السيـنمائى فيمـا بعد وشقـيقه حسن التلـمسانى ـ أول معرض سـريالى فى القاهرة
عرض األول للفن احلر" حتت شعار "وماذا بعد" كذلك أصدرت اجلماعة نداء تدين سمى "ا
قـصود بـهذا فـيه تدمـيـر الفـاشيـست لألعـمال الـفنـيـة اخلالـدة بحـجـة أنه "فن منـحط" وكـان ا

عاصرة من سيزان إلى بيكاسو(٩).  الفن األعمال ا
 وإذا كانت جماعة "الفن واحلرية" قد أعلـنت أنأهدافها تنحصر فى نشر الثقافة وإيقاف
صرى عـلى احلركـات الفنـية فى العـالم وتشجـيع اآلداب مع الفـنون  فإنـها كانت الشبـاب ا
فى واقع األمـر بـوتـقـة تـمـركـزت فـيـهـا عـنـاصـر تـروتـسـكـيـة وحـاولت أن تـسـتـخـدمـهـا مـركزا
لـنـشـاطـهـا بل إن اسم "الـفن واحلـريـة" كـان مـأخـوذا من عـنـوان بـيـان "أنـدريه بـريـتـون"رائد
عروف أن هـذا البيان السـرياليـة فى فرنسـاو" تروتسـكى: " " نحو فن ثـورى مستـقل" ومن ا
طـالب باحلريـة فى الفن وأعـفى الفنـان الثورى من الـتصدى مـباشرة لألحـداث السيـاسية أو
وعدم ـصرى اخلضـوع للـشعارات(١٠) وهو مـا يعنى جتـاهل الواقع الـسياسى فـى اجملتمع ا

التصدى له أو لشعاراته السياسية أو القومية. 
والغريب أن أصحاب هذا البيان مـارسوا بعد ذلك حقهم فى إعالن صهيونيتهم فأندريه
بـريـتـون كان يـحـتـضن فى أعقـاب قـيـام إسرائـيل عـمـليـة بـيع لـوحات فـنـيـة يخـصص دخـلـها
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لـصـالح إنشـاء إسـرائـيل وحـجـته كـانت بـأن هـذا احلل يـسمح بـتـجـنب عـودة ذابـحى الـيـهود
ـسـتقـبل(١١) أمـا تـروتـسـكى فـكـان من أوائل الـذين دعـوا إلى حق ـضـادين لـلـسـامـيـة فى ا ا
شكلة واتخاذها طابعاً حادًّا فى الوطن العربى(١٢). اليهود فى وطن قومى قبل استفحال ا
طلوب ولقد انفصل كـامل التلمسـانى عن هذه اجلماعة بـعد أن وقع فى تناقـضات كان ا
حسـمها فـبينـما كان يـقف فى صف السـرياليـة يدافع عنـها محـاوالً الرسم بأسـاليبـها كان
ينـادى "بـالفن فـى خدمـة اجملـتمع " والـسـريالـيـة تقـول " الـفن ليس خـادمـاً ألى شىء" وكان
يهاجم الـفن التجـريدى مثـلما هـاجم كانـدنسكى ألن صـورة مساويـة فى تأثيـرها ألى صور
من الـصور الـتى تتـبع طريق عـزلة الفـنان عن احلـياة واجملـتمع مـجرد مـساحـات جمـيلة من
ـباشرة للكفاح األلوان وترتيب منسق لـلخطوط واألشكال واألحـجار تختفى خاللـها اللهجة ا
باشر للحياة(١٣ )وهذا الكالم هو نفس ما تنادى به الواقعية االشتراكية وكان واالنعكاس ا
السريـاليون ضد هـذه النظريـة التى تنـتمى سياسـيا إلى الستـالينـية بينـما كان السـرياليون
مؤيدين لـتروتسكى  وهكذا كان ال بد أن يـنفصل كامل التلمسـانى عن هذه اجلمعية وينتقل
وذجـا للـسيـنما إلـى السيـنمـا ليـخرح فـيلمه "الـسوق الـسوداء ١٩٤٦ الـذى اعتـبره البـعض 

"الواقعية" فى مصر. 
الثقافة والفراغالثقافة والفراغ

 ثم ظـهرت جـمعـية "ثـقافـة وفراغ" فى إطـار نادى "الـثقـافة والـفراغ" الـذى أسسه أيـضا
مارسيل إسرائيل وزوجته جانيت عام ١٩٤٠وكان ظاهرة الرياضة والثقافة وحقيقته الدعاية

للشيوعية إلى أن أغلق فى أغسطس عام ١٩٤١(١٣).
ـصــريـ فـإن أعـضـاءهـا من ورغم أن جـمـعـيــة "ثـقـافـة وفـراغ" ضـمت عــددا قـلـيال من ا
" وبدون عضوية محترفى وهواة السينما لـم يكن قليال منهم "صالح أبو سيف" و"سعد ند
رسـمـيـة كـان هـنـاك " : حـلـمى حـلـيم "و" صالح الـتــهـامى "و" كـامل الـتـلـمـسـانى "مع أخـويه
"حـسن الـتـلمـسـانى وعـبد الـقـادر" وجـمـيعـهم سـيـكون لـهم دورهم الـهـام سـواء فى السـيـنـما

الروائية أو التسجيلية.
وعلى أية حـال فقد تـعددت تلك اجلـمعيـات الثقافـية حتت مسـميات مـختلـفة نذكـر منها :
"اخلبـز واحلريـة" "اجلبهـة االشتراكـية" " نحن أنـفسنـا" "جمـاعة الشـباب للـثقافـة الشعـبية"
ركـز الثقـافى االجتـماعى" "جلـنة نشـر الثـقافـة احلديثـة" "جمـعية قـراطى" "ا "االحتـاد الد
كافـحة الصهـيونية" إلخ(١٤) أصـدقاء الثقـافة" "حركـة اجليل اجلديد" "الـرابطة اإلسـرائيليـة 
صرية  كما ساهم بعضها فى تأسيس قاعدة من وجميعها لعب دورا فى احلركة الثقافية ا
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ـتـذوقـ لــفـنـون الـسـيــنـمـا وكـافـة الــشـواهـد تـؤكـد أن أغــلب أعـضـاء تـلـك اجلـمـعـيـات من ا
الـسيـنمـائيـ كانـوا النـواة احلقـيقـية حلركـة التـرجمـة والنـقد الـسيـنمـائى اجلاد فى الـسيـنما
ا سـتوى العـملى صقـلت االهتـمامات الـفنيـة والسيـاسيـة للكـثير مـنهم ور ـصرية وعـلى ا ا
نـسـتـطـيـع تـلـمس ذلك من خالل جتـارب اثــنـ أصـبح أحـدهـمـا من أهم مــخـرجى الـسـيـنـمـا
الــروائـيــة فى مــصـر وهــو "صالح أبــو سـيف"(١٩١٥ - ١٩٩٦) والــثــانى من أهم مــخـرجى

 . (١٩٨٠- ١٩٢٠) السينما التسجيلية وهو "سعد ند
يسـتعـرض صالح أبـو سيف دور نـدوات جـماعـة "ثقـافة وفـراغ" فى صـقله فـنـيا وثـقافـيا
بـقـوله:"أفـادتـنى اجلـمـعـية كـثـيـراً فى اهـتـمـامى بـالسـيـنـمـا كـنـا نشـاهـد الـفـيـلم مـعا فى دار
قر ـ حتى ولو كانت الـساعة ١٢ من منتصف الليل ـ العـرض ثم نذهب إلى اجلمعية نفـتتح ا
لـنـواصل مـنـاقـشـاتـنـا حـول الـفيـلم(١٥) وبـعـد مـنـاقـشـة األفالم كـنـا نـقـرر أحـيـاناً الـعـودة إلى
مـشـاهدتـهـا مـرة أخرى ومـواصـلة مـنـاقشـتـهـا من جديـد وعـندمـا كـنت أكـتشف فـيـلمـا جـيداً
ـونتـاج بأسـتديو أفضل مـشاهـدته على الـذهاب إلى األسـتوديـو (حيث كـان يعـمل فى قسم ا
مصر) أذكر أننى شاهدت فيلمـا من إخراج جون فورد "عناقيد الغضب" فى حفلة العاشرة
ـا أعجبـتنى أعدت مـشاهدته فى احلـفلة الـتالية الـساعة الـثالثـة وفى هذه احلالة صباحاً  و

الحظات"(١٦). قارنات وأكتب ا كنت أعود للقصة األصلية وأجرى ا
وفى تلك النـدوات كانت تـناقش بجـدية. قـضايا الـفكـر والفن والواقع وأحـيانـا تتواصل
" ألورسـون ويلز اسـتمرت ـواطن ك الندوات عـدة أمسـيات متـتاليـة فعـندما عـرض فيلم "ا
ـدة أسبـوع ففى كل لـيلـة تدور الـندوة حـول إحدى االسـتخـدامات اخلالقة نـاقشـات حوله  ا
لـلغـة السـينـمائـية للـفيـلم ليـلة لـدراسة كـيفـية استـخدام "الـفالش باك" ولـيلـة لزوايـا التـصوير
شاهد وسيقى الـتصويريـة وليلة حتـدث فيها "سعـد ند " طويالً ن تأثـير ا وليـلة ا بـتكرة ا

هزوزة التى بدت كما لو كانت مأخوذة من أرشيف اجلرائد السينمائية(١٧). ا
أفالم بأموال يهودية أفالم بأموال يهودية 

ــكن أن تــتــلــمـســهــا فى مــســيــرة بـعـض أعـضــاء هــذه اجلــمــعــيـات من ــآخــذ الــتى  وا
ـصـريـ اليـسـاريـ تتـمـثل فى الـتجـارب األولى لـبـعضـهم سـواء فى مـجال الـسـينـمـائـي ا
اإلخـراج الروائى أو التسجـيلى سنجد حتديـدا بدايات كمال سـليم وأحمد كامل مرسى فى
مجال الفيـلم الروائى وصالح أبو سيف وسعد ند فى مجال الفـيلم التسجيلى ترتبط إما
شـكوك فى تـوجهـاتهم وأمـا بالـرأسمـاليـة اليـهوديـة ذات العالقـة الوثـيقة نتـج الـيهـود ا بـا
بالصـهيونية ومن ارتبط باليـهود فى بعض مراحل حياته الفنـية من أمثال "نيازى مصطفى"
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ـنتج توجـو مزراحى " وكامل الـتلمـسانى " مع شركـة الكواكب لـصاحبهـا إبراهيم زكى مع ا
بل سـنـجـد نـيـازى ـيـز  لم يـكـن ألعـمـاله مع هـذه اجلـهـات أى صـدى فـنـى أو فـكـرى  مـراد
صرى مصـطفى يتـبرأ من فيلم "مـلكة جمـال" الذى أنتجـه له توجو مزراحى لـيصبح الفـيلم ا

الوحيد الذى  عرضه دون أن يذكر اسم مخرجه(١٨).
ـصـريـ من أعـضـاء تـلك فـإذا عـدنـا إلى الـتـجـارب األولـى الـتى قـدمـهـا الـسـيـنـمـائـيـ ا
اجلمعيات مع الـيهود فسنصل إلى نـتيجة واحد مـبناها أن هؤالء الشـباب قد  استغاللهم
بأسـاليب تـتـنافى مع أمـانـيهم وطـموحـاتـهم الثـقـافيـة واأليديـولـوجيـة وفرضت عـلـيهم قـواعد
غالـطات فى أفالمهم لـيئة بـا السيـنما الـتجاريـة فى أفالمهم الروائـية واألسالـيب الدعائـية ا

التسجيلية. 
كـن أن نلحـظهـا فى الفـيلـم الـروائيـ اللـذين أخرجـهمـا كمـال سليم لـعل أول مالحـظة 
وأحمـد كـامل مرسـى وهمـا "وراء الـستـار" ١٩٣٦ إنـتاج لـيـتو بـاروخ حلـساب شـركـة أوديون
لألسطوانات "الـعودة إلى الريف" ١٩٣٩ إنتاج إيلى إبتـكمان وهو منتج وموزع وصاحب دور
عرض هى أنهـما ينـتمـيان إلى هوجـة األفالم الغنـائية الـسائدة فى تـلك الفتـرة والتى تعـتمـــد
على شــهـرة مطـربة أو مطـرب مشهـــور فى الفيـلم األول كانت الـبطولـة للمـطــرب عبـد الغنى
طـربة رجـاء عبده والـفيلم الـثانى قـامت ببطـولته "ملـك" مطربـة "العواطف" كـما كان السـيد وا
ـهم أن مـا قدمـته هـذه األفالم للـمخـرج ال يـكاد يـخـرج عن الرؤيـة التى يـطلـق علـيهـا حـينـئذ ا
ـارسون النـقد الـسيـنمائـى والفنى وفى هاجـمها أعـضاء اجلـمعـيات الـيساريـة عنـدما كـانوا 
مقـدمتـهم أحمـد كامل مـرسى وكامـل التلـمسـانى. كان أحـمد كـامل مرسـى يرى : "إن اخملرج
ا يقدم الذى يعهد إليه بعمل فيلم من األفالم الغنائية ال يعرض عليه هذا الشىء كأنه فيلم وإ
ـال فى الـبلـد بـأن يظـهـره فى فيـلم يدر طـربـة ويطـالـبه أحد أصـحاب رأس ا غـنى أو ا إليـه ا
ـطـربـة فى أحـد ـغــنى أو ا عـلـيه األربـاح الـوفــيـرة  ومـا أسـهل عـلـى اخملـرج أن يـوقف هـذا ا
صور بالتصوير ويسير ناسبة ويطلب منه أو منها الغـناء ويأمر ا ناسبة أو غـير ا واقف ا ا
الـفيـلم من ابتـدائه إلى منـتهـاه على هـذه الوتـيرة(١٩) ويـتـساءل كـامل مرسى لـست أدرى على
أم على ـطرب احملـظوظ ال  أم عـلى صاحب الـصوت ا علـى صاحب رأس ا أيـهمـا يقع الـلوم
اخملـرج صاحب األمر والنهـى فى اإلخراج ?  يقينى أن أكـبر قسط من اللوم والـنقد يقع على

سئول عن الفيلم ومن إنتاجه كعمل فنى(٢٠).  اخملرج فهو ا
ويأتى كامل الـتلمسانى ليلقى بأقـسى أنواع النقد للفيلـم الغنائى عندما يقول عام ١٩٤٠
صرية عبارة عن جتارة يقوم بها بضعة وسيقى ا سرح والغـناء وا صرية وا "إن السينما ا
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إن صرية(٢١) سـك ألنه أكثـر الطبـقات ترددا علـى األفالم ا بقـال لسـرقة أموال الـشعب ا
هـذا الغناء والرقص والسـينما التى تغـذيه هى مجرد مشروعات جتـارية الستغالل العواطف
رأة(٢٢) واإلحـساسـات التى أثارهـا احلرمـان من العالقـات الشريـفة واالخـتالط الشـريف با
ومـع ذلك سيـغـلب عـلى مـعظم أفـالمه بعـد "الـسـوق السـوداء" األغـانى والـرقص وكل مـا كان

يرفضه من قبل! 
خطوات إلى اخللف مع باروخ وإبتكمانخطوات إلى اخللف مع باروخ وإبتكمان

ـتـوقع أن يكـون فـيـلم "وراء الـسـتـار" لـكـمال سـلـيم خـطـوة جـديـدة عـلى الدرب كـان من ا
صرية فـكريا وسباحة ضـد التيار لفنـان يسارى مثقف لم يكن ومحاولة لتـطوير السيـنما ا
ا كان صاحب وجهة على حد تعبير صديقه وتلـميذه صالح أبو سيف: "مجرد سينمائى وإ
كنا نقرأ الكتب نظر فى السياسة واالقتصاد والفن والفـلسفة كان أديبا وموسيقيا وشاعرا
وأذكر مـنهـا كتب سالمـة موسى التـى تناقـشنـا فيـها طويال معـا سيـنمائـية وغـير سـينـمائيـة 

فكانت مناقشتى معه حولها توسع من مداركى"(٢٣). كان يفهمها بعمق أكثر منى
ــبــرر الــرئـيــسى لــلــتـعــاون بــ كــمـال ســلــيم ولــيــتـو بــاروخ كــان هـو  ولــكن يــبـدو أن ا
لذلك حاوال أن يقدما وسيقى  األول كمتـذوق والثانى كتاجر لـها  شتركة بـا اهتماماتهـما ا
فـقد حلن ريـاض السـنبـاطى أغـنيـت لـعبـد الغـنى السـيد فـيلـما غـنائـيـا يرضى كـافة األذواق
هـمـا: "يـالـلى حــبـيت والـهـوى شـغل فـؤادك" "قـولى لى إيـه غـيـر حـالى.. مـا اعـرفش إيه الـلى
جـرالـلى" كمـا حلن فـيه أحمـد الشـريف بـعض الطـقـايق واألغانى اخلـفيـفـة التى تـولى أداءها
بصوته فى الفيلم دون أن يظهر بشخصه ومنها أغنية : "من يومى غاوى احلمام والبنى خد
ولـد خفـة ولبـسـة الذواء لـيلـة الزفـة" كـما احـتوى سـيـاق هذا الـفيـلم على عـقلى" و" عـروسـة ا
ومع كل صيـاغة ألوبريت بسنوات "بدر الدجى " الـتى تولى تلحينها أحـمد صبرى التجريدى
رتـقب ألسـبـاب قيل فى شـأنـهـا أنهـا تـرجع إلى سوء ذلك سـقط الـفيـلم ولم يـحـقق النـجـاح ا
اختـيار القصة وأيضا إلى حشـر تلك األوبريت التى استغرق عـرضها وقتا طويال تسبب فى

.(٢٤) تفرج ملل ا
وسـيقى واألغـانى والـرقصـات العـديدة الـتى حـفل بهـا الفـيلم يـصبح  ولـكن بـعيـدا عن ا
الـسـؤال هل عالج الـفـيلم مـوضوعـا اجـتمـاعيـا يـعكس وجـهة نـظـر كمـال سلـيم فى الـسيـاسة

والفن والتى تبناها سواء داخل اجلمعيات اليسارية أو خارجها?
ـعـاجلـة الـدرامـيـة فى فـيـلم "وراء الـسـتـار"تـتـعـامل مع مـواقف وشـخـصـيـات شـديدة إن ا
ـهم أن نورد تـفاصيل جـزء منهـا كما ورد فى كـتيب الدعـاية اخلاص ا من ا الـسطحـية ور
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ـوافقـته بـوصفه بـالفـيـلم  فـهى تفـاصـيل إمـا أن يكـون كـاتبـهـا هـو كمـال سـليم أو نـشـرت 
كن اختزالها إلى سطور قليلة دون مؤلف ومخرج الفيلم ورغم قناعتنـا بأن تلك التفاصيل 
ـها بهذا اإلسهاب هدفنا منها التأكيد على أن أن تفقدنا أى شىء  فإن إصرارنا على تقد
تـتابـع أحداث الـفـيـلم ال تـوحى بـأن هنـاك مـواقف أو شـخـصـيـات كانت مـحال لـلـمـسـاومة أو
التـنازل من قبل مـؤلفه ومـخرجه كمـال سليـم  فكلـها يسـير فى سـباق يضع أمـامنا الـقاعدة
تـفرج لـكل السـلبيـات التى ارتكـبتـها األفالم الغـنائـية بل واالجتـماعـية فى حق السـينـما وا

فى مصر.
 نـرى فى بـدايــة الـفـيـلم : كـامل بك مـديـر مـســرح الـفـردوس جـالس فى صـالـونه بـجـانب
ـوسيـقى والكل يـستمـعون بـاهتـمام زائـد إلى غناء ـسرح ومـلحن ا الـراديو وأمامـه مخرج ا
طرب الشـهير  بيـنما تسـير زينب(زينـات صدقى) ذهابا ومـجيئا عـبده(عبد الـغنى السيـد) ا
سرحه ـسيـطرة علـيه والراقصـة األولى  متـأففـة غير مـكترثـة بالغـناء فـهى خليـلة كامل بك ا
سـرح الذى أشرف بسـببها وتـريد أن يصحـبها إلى اخليـاطة مفضـلة نفسـها على مصـلحة ا
لحن وحسن اختيارهما على اإلفالس رغما عن اجملهود الفنى الكبير الذى يبذله اخملرج وا
ـولد" و"رقص جملمـوعـة جـمـيـلـة من األغـانى والـرقـصات الـبـديـعـة مـثل: "الـوردة" و"عـرايس ا

احلمام" وخالفه.
لـحن كامل بك من الذهاب مع زيـنب ويصحبـانه إلى النادى بـعد انتهاء نع اخملرج وا  
سـرح تغـييـرا كلـيا وذلك أغنـية الـراديو لالتـفـاق مع عبـده فقـد أصرا عـلى تغـييـر برنـامج ا

بإخراج أوبريت بطلها عبده وفعال يتم االتفاق.
ـضى وقت فراغه علـى مائدة الـقمار طرب عـبده أن  اعـتاد الـشاب إسمـاعيل صـديق ا
يبيع لـعبده سيارته ليسدد ما عـليه من الديون يتضح لعبده عـدة مفاجأت غريبة أن السيارة
الـتى اشتراها هى فى الـواقع ملك سوسن(رجاء عـبده) أخت إسماعيل فـيكون هذا احلادث

سبيل تعارف عبده وسوسن.
مثالت ولكنهم ينتهزون بداية هذا مثـل وا يبدأ اخملرج فى توزيع أدوار األوبريت على ا
تأخـرة حانـق عـلى زينب التى الـعمل اجلديـد وينـفضون ثـائرين مـطالـب تسـوية أجـورهم ا
تـداعى يـهـد عـبده ثـورتـهم ويـعدهم ـسـرح ا تـسـتأثـر بـاإليـراد القـلـيل الـذى يصـيب هـذا ا
بتـنفـيذ مطـالبهم مـتفـائال بالعـهد اجلديـد تصل زيـنب فى هذه اللـحظـة بصحـبة كامل بك فال
لحن مـوقفـا حازما ويـهددان كامل بك جتد لـها دورا يتـملكـها الـغضب هنـا يقف اخملـرج وا

باالستقالة إذا أخذت زينب الدور الغنائى األول فى األوبريت.
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سرح مباشرة  وبعد فى نزهة خلوية مع سوسن يكتشف عـبده صوتها الرائع فيهرع إلى ا
جـهد تقبل سوسن أن تـغنى وتمضى عقـدا مع كامل بك بحضور أخـيها وقد شاء حسن حظ

لحن أن تصل زينب بعد فوات الوقت. اخملرج وا
ازح راقصتان فتشعر بانقباض شديد وتملؤها الكآبة فهى لم تعتد تلمح سوسن عبده 
ـسرح وتبتعد عن عبده غـاضبة محاولة أن تقتل احلب الـذى بدأ يسرى ب جوانحها حياة ا
لم تـتـمــكن سـوسن من الـتـغـلب عـلى حـبـهـا اآلخـذ فى دون أن يـفـهم عـبـده سـر نـفـورهـا مـنه
االزديـاد فـمـا الـعـمل ? أخـيــرا اهـتـدت إلى فـكـرة الـتـقـرب مـن كـامل بك !! الـذى أعـجب بـهـا
ـا تتـمكن من اسـتثـارة عبده وفـعال جنحت حـيلـتهـا فقد فر ـا دونا جديـدة اعـجابه بـكل بر

بدأت الغيرة تدب فى صدره. 
لخص فى عـرض أحداث الفـيلم التى تـفرض علـينا وال شك نـوعا من السـلبية ويـستمـر ا
ـثل مجـرد بداية ا  جتـاه كمـال سليم واخـتيـاراته فإذا ادعـينـا نحن أن مـوضوع الـفيـلم إ
لـكمـال سلـيم فى مجـال السـينمـا كان مـعنى ذلك أن ثـقافـته ورؤياه الـسياسـية واالجـتمـاعية
ا ادعى البعض  فـموضوع الفيلم يـستحيل عليـنا أن نقتفى فيه كانت أدنى منزلة ومـقاما 
ـكن أن جتـعـلـنـا نـقف فى مـواجـهـتـنـا بـالـنـقـد أثـر أيـة قـيم ثـابـتــة أو أى مـسـتـويـات فـكـريـة 

والتحليل وقبل كل ذلك باالحترام. 
ة" ١٩٣٩ من  ويـبدو أن كـمال سـليـم قد اسـتوعب الـدرس. فأخـرج فيـلـمه الثـانى "العـز
إنتـاج أستوديو مـصر كى يرد عـلى األصوات التى بـدأت تثير الـغبار فى وجـهه بعد إخراجه
"وراء السـتار" وسرعان مـا تنوعت أفالمه الـتاليـة ولكن رغم هذا التـنوع واعتـماد بعض تلك
ية مـثل "البؤسـاء" "روميو وجـولييـت" "مرتفـعات وذرجن"ال تكاد األفالم عـلى مؤلفـات أدبية عـا
ة" كن مقـارنتهـا بـ "العز تخـرج هى األخرى عن مسـتويات األفالم الـتجاريـة السائـدة وال 
ـصـريــة خالل تـاريـخـهـا الـذى ظل مـجـرد اســتـثـنـاء وواحـدا من أهـم األفالم الـسـيـنـمــائـيـة ا

الطويل. 
ـنـتـج الـيـهـودى لـيـتـو بـاروخ  فـإن أفالمه وإذا كـانت بـدايـة كـمـال ســلـيم قـد ارتـبـطت بـا
األخيـرة ارتـبطت هى األخـرى بالـيهـود. حيث تـعاقـد قـبل وفاته فى أبـريل ١٩٤٥ على تـأليف
ـظاهـر" الذى عرض وإخراج فـيلمـ من إنتـاج توجـو مزراحى. الـفيـلم األول كان بعـنوان "ا
فى شـهـر فـبـرايـر ١٩٤٥  والـفيـلم الـثـانى بـعـنـوان "قـصـة غـرام" الـذى تـوفى أثـنـاء إخراجه

ظاهر " فى فصول تالية. وأكمله اخملرج محمد عبد اجلواد. وسنشير الى مالمح فيلم " ا
أمـا أحـمد كـامل مـرسى فبـعد إخـراجه "الـعودة إلى الـريف" إنـتاج إبـتكـمـان "استـمر فى
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تعـامله مع السيـنمائيـ اليهـود سواء كمسـاعد مخرج لـتوجو مزراحى(٢٥) أو مخرج دوبالج
لبـعض األفالم األجنـبيـة التى كـان يقـوم "ألكـسنـدر إبتـكمـان" بتـوزيعـها داخل مـصر والـعالم
وذلك بعد أن حقق شـهرة فى هذا اجملال عندمـا أسند إليه أحمـد سالم مدير شركة الـعربى 
دينة" إنـتاج بارامونت مـصر للتـمثيل والـسينمـا مهمـة دوبالج فيلم "مسـتر ديدز يذهـب إلى ا
األمريـكية وإخـراج فرانك كـابرا  ويـصف كامل مرسى هـذه التـجربـة بأنهـا: "كانت مـرضية
كـما أثارت عاصفة مضادة من وناجـحة أثارت عاصفة من الدهشـة واإلعجاب ب اجلماهير
: فريق منهم يحبذ ويؤيد االستمرار فى النقد واالحتجاج والتوجس واخليفة بـ السينمائي
هـذا الطريـق لكن بحـذر وحسـاب وفريق آخـر يفـند ويـنادى بإيـقاف هـذه الظـاهرة اخلـطيرة
ــهـد فـالـدوبالج شـر وبـيل وعـدو خـطـيـر عـلى وضـرورة الـقـضـاء عـلـيـهـا وهى مـا زالت فى ا

السينمائي فى مصر والبالد العربية"(٢٦).
 ورغم هـذا الـتـبـاين احلـاد اسـتـمـر أحـمـد كـامل مـرسى فى الـعـمل فى مـجـال الـدوبالج
بـحيـث جتاوز عـدد األفالم األمريـكيـة واألوربـية الـتى قام بـعمل الـدوبالج لـها حلـساب شـركة
مـصر للتمثيل والسيـنما وإخوان إبتكمان اخلـمسة عشرة فيلما مـنها "تاراس بولبا" "جزيرة
احلب" "طيش الـشبـاب" "النمـر السـلطـانى" "القـبر الهـندى" "كـتاب األدغـال" "لص بغداد"
"السنـدباد البحرى" "سـادة البحار" "عـلى بابا األمريـكى". "على بابا الـفرنسى" "شهرزاد"

"ليلة من ألف ليلة" "طريق القاهرة" "شمشون ودليلة".
رارة واأللم عـندمـا نربـطها ـكن أن تكـسبـنا الكـثيـر من ا  والواقع أن مـعركـة الدوبالج 
بـدوبالج أحـد األفالم الـصـهيـونـيـة الـشـهـيـرة وهـو فيـلم "شـمـشـون ودلـيـلـة" إنـتـاج بـارموانت
وإخراج سـيسل دى مـيل وكتب وإخـرج أحمـد كامـل مرسى الـدوبالج العـربى له فقـد طلب
عرض هـذا الفيـلم فى مصـر فى الفـترة الـتى تلت حـرب فلسـط ١٩٤٨ مـباشـرة وقد تردد
نـع فبـينـما كـان رأى الرقـباء بـاد األمر سـتويـات ب اإلجـازة وا الـرأى فيه وعـلى أعـلى ا
ونـتـيـجـة لـتردد ـا به من مـضـمـون هـو دون شك فى صف الـيـهـود ودعـايـة لـهم مـنع الـفـيـلم 
سئول فى ذلك الوقت يتم عرض الفيلم ألكثـر من خمسة عشر عاما وبكيفية مكثفة فكان ا
يـعرض فى ثالث دور لـلعـرض مـرة واحدة وأحـضرت الـشركـة ما يـربـو على االثـنتى عـشرة
ترجمة للعربية والبعض اآلخر مدبلج بالعربية هذا بينما رقابة نسخة بعضها باإلجنليزية ا

سوريا منعت الفيلم باعتباره دعاية لليهود فى عام ١٩٥٠(٢٧).
 ومع ذلك لـم يـكن غـريـبـا أن يـعـرض فى مـصـر فـيــلم "شـمـشـون ودلـيـلـة" األمـريـكى رغم
ـكن جتاهلها ناهض للـشخصيـة الفلسطـينية فإحـدى احلقائق التـاريخية التى ال  محـتواه ا
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ـصرية أنـتجت نفس قـصة "شمـشون" فى فيـلم بعنـوان "شمشـون اجلبار" هى أن السيـنما ا
إخـراج كـامل التـلـمـسانى وإنـتـاج أحـمد سـالم و عـرضه فى الـقـاهرة قـبل شـهـر واحد من
قيام دولـة إسرائـيل عام  أما مالبـسات إنـتاجه وردود األفعـال حوله فـيمكن أن نـتابـعها فى

سطور تالية.
فى عـام ١٩٥١ أخـرج أحـمد كـامل مـرسى الـفـيـلم الـغنـائى "طـيش الـشـبـاب" الـتى قامت
طـربة اليـهودية سـميحـة مراد شقـيقة لـيلى مراد وكـان عنوانه مـأخوذا من عنوان ببطـولته ا
ورغم أن الفـيلم كـان األول واألخيـر لها أحد األفالم الـتى قام بـدبلـجتهـا أحمـد كامل مـرسى
فإن كـامل مرسى كان يـرى أن صوتهـا ال يقل جمـاالً عن صوت شقـيقتـها ليـلى مراد ويحدد
رحـوم أنور وجـدى قبل سبب احـتجـابهـا بقـوله :"حاربـتـها لـيلى مـراد بالـتعـاون مع زوجهـا ا
الـفـيلم وأثـنـاء التـصويـر وعـند الـعـرض وتمـكنت مـن إيقـافهـا عن الـعمل تـمـاماً وسـبب هذه
وهو أعلى أجر احلرب أن أجر ليلى مراد وصل آنذاك إلى ١٢ ألف جـنيه عن الفيلم الواحد 
ـصـريـة حتـى اآلن وكـانت تـخـشى من مـنـافـسة ـثـلـة فى تـاريخ الـسـيـنـمـا ا حـصـلت عـلـيه 

سميحة لها"(٢٨).
ومع ذلك لم يكتب ألحـمد كامل مرسى النجاح احلـقيقى كمخرج روائى سوى فى األفالم
الـتى جـاءت تعـبـيرا عن تـطـلعـاته الثـقـافيـة واأليـديولـوجيـة مـثل " النـائب الـعام ١٩٤٦" إنـتاج
ـتلـكها أستـوديو مصـر "العـامل "١٩٤٦ وكان بـاكورة إنتـاج شركـة أفالم مصـر التى كان 
وتدور أحـداثه حول مـشاكل العـمال مع حـاالت إصابـة العـمل ويسجل اآلن حـس صـدقى 

صرية. باعتباره أول فيلم يتناول مشاكل العمال فى تاريخ السينما ا
البدايات التسجيليةالبدايات التسجيلية

ـعن الـنظـر فى أول األفالم الـتـسجـيـلـية الـتى أخـرجـها أحـد أعـضـاء اجلمـعـيات  وحـ 
ـونـتـاج فى أسـتـوديـو الـشـيـوعـيـة ـ الـيـهـوديــة وهـو صالح أبـو سـيف أثـنـاء رئـاسـتـه لـقـسم ا
وقـبل أن يـتجـه إلى إخراج األفالم الـروائـيـة فـسنـجـده يـرتـبط زمـنيـا بـالـفـترة الـتـالـية مـصـر
الستـقالـة طلعت حـرب من بنك مـصر بعـد أن سعى الـيهود إلى إقـالته ألسـباب حتـدثنا عـنها

تفصيليا فى فصل سابق.
ــواصالت فـى اإلســكــنـدريــة " (٣٠ ق) ويــتــنــاول وســائل كــان هــذا الــفــيــلم بــعــنــوان "ا
واصالت فى اإلسكندرية واخلدمات التى توفرها شركات النقل لعمالها ومبانى اجلراحات ا
واصالت(٢٩) وكـان الـزاوية الـتى عـالج منـهـا أبو سـيف مـوضوع احلـديثـة لـصـيانـة وسـائل ا
الـفـيـلم هـى: "لـو لم تـكن هـنــاك مـواصالت فـمـاذا كـنت تــفـعل? وانـتـقل مـن تـاريخ الـنـقل إلى
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الـوسائل الـتى تـستـخـدمـها اآلن ثم انـتـقل إلى الـناحـيـة االجتـمـاعيـة فى حـيـاة العـامـل فى
كيف يتسلمون عملهم? كيف يعاملون اجلمهور"(٣٠). النقل

واصالت فى اإلسكندرية " فبينما  وقد اختلف الباحثون فى حتديد تاريخ إنتاج فيلم" ا
ركز القومى للسينما يذكر كتاب "السينما التسجيلية فى مصر حتى آخر ١٩٨٠ " إصدار ا
- وزارة الـثــقـافـة إن الــفـيـلم مـن إنـتـاج ١٩٣٩ يــذكـر الـبــاحث ضـيـاء مــرعى فى دراسـته "
السينما التـسجيلية  النشأة والتطور " (٣١) إن الفيلم من إنتاج ١٩٤٢ ثم يأتى صالح أبو
ســيـف لــيـــعـــلق فى حـــوار نـــشــر عـــام ١٩٧٤: "أنه ال يـــتـــذكــر مـــتى  إخـــراجه عـــلى وجه
ـرجح أن يـكـون إنـتاج الـفـيـلم فى بدايـة األربـعـينـيـات حـيث إن صالح أبو الـتـحـديد"(٣٢) وا
ـطروحـة إلنتاج الـفيـلم تتوافق سيف عـاد من بعـثته فى سبـتمـبر١٩٣٩ وعمـوما فـالتواريخ ا
مع حقـيقـت أولهـما أن الـتاريخ األول (١٩٣٩) يـقترب مـن اإلضرابات الـعمـاليـة التى توالت
خالل الثالثينيـات وفى مقدمتهـا إضراب عمال ترام اإلسـكندرية الذى اسـتمر ٣٦ يوما وهى
ا يعـنى أن الفيلم كان فـترة طويلة لـم تشهدها االضـرابات العمالـية فى مصر من قبل(٣٣) 
نـظـور األيـديـولـوجى خملـرجه أمـا الـتـاريخ الـثـانى فـيـرصد "دعـايـة" ال تـتفـق مع الـواقع أو ا
ـشاريع يـهـيـمن علـيـها الـيـهود فى تـلك الـفـترة فـقـد شاركت عـائـلة "مـوصـيرى" فى تـرويجـا 
تأسيس وتوجيه "شركة ترام اإلسكندرية" البلجيكية ثم "شركة ترام الرمل" اإلجنليزية والتى
وشركـة سكك حـديد قـامت بتـأسـيس شركـة اإلسكـندريـة للـنقل بـاألوتـوبيس فى عـام ١٩٣٨ 
وجـميـعها شـركات حـققت جنـاحاً مـاليـاُ كبـيراً فى الـفترة مـن عام ١٩٢٢ حتى اإلسـكنـدرية 
عـام ١٩٥٢ وكان كل من : إيـلى ونـسـيم وهنـرى وجـويـدو موصـيـرى يهـيـمـنون عـلى مـجالس

ا ال يدع مجاال للشك أن الفيلم أنتج حلسابهم. إدارتها ويبدو و
وفى عـام ١٩٤٧يـقدم سـعـد ند فـيـلمه الـتـسجـيـلى "صنـاعـة السـكـر فى مـصر" حلـساب
شركـة أراضى كـوم أمبـو وفـيه يتـتبع(٣٤) خـطـوات صنـاعة الـسكـر مـنذ زراعـة القـصب على
مــســاحـات شــاســعـة فى الــصــعـيــد حــتى يــصـبح فـى الـنــهــايـة بــلــورات صـغــيــرة. نـاصــعـة
تعددة مثل عصـر القصب فى العصارات الكبيـرة وعمليات التنقية راحله ا مرورا  البيـاض
ثم ركـزى كما يـبرز الفـيلم ضخـامة مصـنع السكـر وحداثة آالته توالـية وعمـليات الـطرد ا ا
ـساكن الـتى أقامتـها الـشركـة للمـوظفـ والعـمال مع التـأكيـد بأن اإلدارة الـرشيدة يـصور ا

ترمى إلى حتقيق الراحة لأليدى العاملة.
 كــانت هـذه الــصـورة الـورديــة ال تـتـفق مع الــواقع من قـريب أو بــعـيـد فــمـنـذ مــنـتـصف
وظف والعمال الـثالثينيات حفـلت احملفظة رقم٢٢٣ ملف١٨٤ بالـعديد من الشكاوى مـن ا
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صـري لـشركـة كوم امـبو وفى بـعض هذه الـشكـاوى وردت هذه الـعبـارة بالـنص:"إن هذه ا
ـصرى وتـسخـيره الشـركة اإلسـرائـيلـية ( يـقصـدون شركـة كوم أمـبـو تقـوم بإذالل الـشعب ا
ألغراضها"(٣٥) والواقع أن الـشركة كما يقـول د. سيد عويس فى كتـابه "التاريخ الذى أحمله
إال أنـهـا كـانت األقوى فـوق ظـهـرى" (كتـاب الـهالل رقم ٤١٧كـانت حـكومـة داخل احلـكـومة 
لك فالحوها إال أجورها التى يتناولون ما تبقى منها آخر فاألراضى الزراعية أرضها وال 
الشـهر بعد دفع الديون  وكـنت أرى مفتش الشركـة "مزراحى" إذا سار فى الشارع ونادرا
ـسلح مخافة أن يرديه أحدهم قتيالً ما كان يحدث ـ حتـيط به فصيلة من عمالقة احلرس ا

فتش الشركة". كما حدث من قبل 
ويصل بنا د. سيد عويس إلى نقطة أكـثر خطورة عندما يقول : "ولقد الحظت أن اختيار
كانت جتربة زراعية صناعية لكى يقتدى بها فى مكان منطقة كوم أمبو الستثمارات الشركة
كان أو صداه عـندما يذكـر أمامى من أن "قطاوى بك" ما  وكنت اسمع أحـياناً اسم هـذا ا
عروف أن " !!(٣٦) ومن ا فـتش مزراحى كان سـبقه إلى هـناك بـيوم سـافر فلـسطـ وأن ا

الشركة كانت تمتلكها عائالت "قطاوى" "سوارس" "موصيرى" و"هرارى" !
فزعة لواقع "شركة كوم أمبو" كانت هى الدافع إلى جعل الناقد  يبدو أن هذه الصورة ا
كـمال رمـزى يتـساءل فى بـحثه "سـعد نـد رائد الـسيـنمـا التـسجـيلـية "(٣٧) عن موقف سـعد
ظاهرات الثائر الطامح إلى خلق سينما تهدف إلى التنوير من قضية العمال من ند فتى ا

إخراجه لفيلم عن شركة كوم امبو ومشاريعها !
إن اإلجـابـة تـأتى نـاقـصـة إلى حـد كـبـيـر عـلى لـسـان سـعـد نـد بـعد أكـثـر من ربـع قرن
ناسبة لـتحقيقه لـهذا الفيـلم  ففى االحتفاالت الـتى أقامتهـا عدة هيئات سـينمائـية وثقافيـة 
قـال الرائد الكـبير عن فيلم مرور ثالثـ عاما على اشـتغال سعد نـد بالسيـنما التسـجيلية 
"صناعـة السـكر فى مصـر"" : إنه ال يرضـينى اآلن فأنـا أذكر أنه من نـاحية مـستـواه الفنى
ــضـمــون لـم يــكن واضــحــا ومــحـددا بــشــكل ــتـازا ولــكـن من نــاحــيــة ا ــكن اعــتــبــاره 
وهى إجـابة ال تتـمتع بالـوضوح وإن كانت تـفصح عن اعتـراف ضمنى بـاخلطأ الذى صريح"

وقع فيه سواء عن علم أو جهل! "
الوعى والالوعىالوعى والالوعى

المح أن نـتــجـاهل مـراحل الـتـبـاين والـتـحـول الـتى حـدثت واخـشى اسـتـطـراد مع هـذه ا
لبعض هؤالء السـينمائـي ففى ذروة الصراع الـعربى ـ اإلسرائيلى وقـبل إعالن الهدنة عام
١٩٤٨ قـدم صالح أبو سـيف فيـلـمه"مغـامرات عـنتـر وعبـلة" "وفـيه تغـيرت الـفكـرة عن صراع
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بـ العـرب والعـرب إلى صـراع ب الـعرب واألجـنبى (الـرومـان) وأصبـحت للـموضـوع قيـمة
سياسية ولم يعد مجرد فيلم حركة "(٣٨).

 من خالل هـذه الرؤية  طـرح كثيـر من الشعـارات القومـية التـى ظهرت فـيما بـعد وكثر
استخـدامها فى أعمـال فنية أو على الـساحة السـينمائيـة مثل "أرض العرب لـلعرب" "نعادى
ـنـا" ومن الـصـدف الـغـريـبـة أن يـضـيف أبـو سـيف شـخـصـية من يـعـاديـنـا ونـسـالم من يـسـا
ـمـثل الـقـدير زكـى طلـيـمـات يـضع عـلى إحدى عـيـنـيه عـصـابة جـاسـوس يهـودى لـعب دوره ا
فـجاءت كـما يـقول أبـو سيف(٣٩) عـلى غرار نـفس الـعصـابة الـتى يضـعهـا موشى ديـان الذى
عـرفـنـاه فـيـمـا بـعـد. حـيث بـدأ إنـتـاج الـفـيـلم عـام١٩٤٧ أى قـبل بـدايـة احلـرب الـفـلـسـطـيـنـية

الرسمية عام ١٩٤٨.
 ولقد وصفت شخصـية زكى طليمات فى فـيلم "مغامرات عـنتر وعبلة" بـأنها "شخصية ال
ـثل العـلـيـا وال يـدين بحـق الوطن فـيـبـيع أبـطاله تـنسى"(٤٠) فـهـو رجل يـهـودى ال يعـتـرف بـا
واخملــلـصـ من أبــنـائه لألعـداء فـى مـقـابل دراهم مــعـدودة وسـلــطـة واهـيـة يــتـيـحــهـا الـعـدو
ويصور له جشعه أن يـقدم فتاته قربـانا على مذبح شهـوة قائد األعداء لعله غتصب ألمثـاله ا
ادية الوضيعة إنه تعة ا سلوب الشرف إلى غايته فى اجملد الزائل وا يرتفع على جسدها ا
يحتك بـعنتر ويخـونه ويكتشف أمره فـيعاديه ويستـغل اليهودى الضـعيف قيود عنـتر ليسخر
حـتى إذا ما حترر الـبطل من قـيوده استـضعف اجلبـان وضاعت زهوته(٤١) إنه دور من قوته

تفرج بدوره اخلالد "شايلوك" فى مسرحية "التاجر البندقية". يذكر ا
ـنـاهض للـشـخـصيـة الـيـهوديـةفى فـيـلم دعائى ـضى " صالح ابـو سيف "فـى طريـقه ا و
قصيـر أنتجته وزارة الشـئون االجتمـاعية فى عام ١٩٤٩ وفـيه يقدم ـ كمـا يقول أبو سيف ـ
صري ـؤامرات ضد العمال ا شخصـية "اخلواجة موريس اليهـودى الصهيونى الذى يدبر ا

كما يظهر فى الفيلم (٤٢).
ـصـرية ٢٠٠٤ ـهرجـان الـقومـى العـاشـر لـلسـيـنـما ا وعـنـدما عـرض الـفـيلم فـى افتـتـاح ا
صاحبته دراسـة موجزة للمـخرج والناقد د. سـمير سيف نسـتشف منها أن أبـو سيف بينما
ا هـادنـة فى تـعـامـله مع "الـرأسـمـالى" ـرونـة وا ـيل إلى ا كـان يـهاجم "الـصـهـيـونى" كـان 
يـوحى أن الوجه اليسارى ألبـو سيف خاصة خالل األربعـينيات بدأ يـذبل ويشيخ ولم يسترد

نضارته سوى مع بداية اخلمسينيات.
يـصـور الـفـيلم(٤٣) مـؤامـرة يـديرهـا بـعض الـعـمال فـاسـدى اخلـلق يـتـزعمـهم خـلـيل (فـريد
شوقى) وبـتحريض من سكرتير وكيل الـشركة اليهودى موريس (سعـيد خليل) الذى يتظاهر
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بالتعاطف مع العمال بينما يـشجع الوكيل (حسن البارودى) على القسوة فى معاملة العمال
ـصنع الذى يعـملون فـيه رغم محاوالت رئيس يدبـر هؤالء القيـام بإضراب وإحلاق الـضرر با
ـدير الـعام فـوزى بك (عمـاد حمـدى) الذى العـمال الـطيب جـاد الـله (فاخـر فاخـر) ومثـاليـة ا
ؤامرة أن تـرتد أى نحور يـؤمن بأن العـامل عضو له اعـتبار من الـهيئة االجـتماعـية وتكـاد ا

دير الطيب ! أصحابها لوال العناية اإللهية وحزم ا
ـبـاشـرة زاعـقة فى ـا كـان الـفـيلم يـقـصـد به الـدعـايـة واإلرشاد االجـتـمـاعى فـالـنبـرة ا  و
ويبدو أن االهتمـام السياسى للمخرج صالح أبو سيف والكاتب جنيب محفوظ أحيان كثيرة
فقاما الـذى قام بتأليف القصـة قد طغى على الفكر االجتـماعى التقدمى الذى يعـتنقه االثنان
بالتركيز على شخصية (الـصهيونى) الذى يستغل دهاءه فى إشعال العداء ب اجلميع حتى
تزداد الفرقة بينهم وهو ما سبق أن قـدماه حرفيا فى الفيلم الروائى "مغامرات عنتر وعبلة"
والذى طرح األقصوصة الـشعبية للـواقع السياسى العربـى أثناء احلرب العربـية اإلسرائيلية

األولى عام ١٩٤٨.
 ثم التـركيـز إذن ـ كمـا يقـول د. سمـير سـيف ـ على شـخصـية الـيهـودى اخملرب وجتاوز
ـؤلف ـ الـتنـاقض الطـبـيعى بـ الـعمـال وأصحـاب الـعمل الـذى صورهم االثـنـان ـ اخملرج وا
الفيـلم يهتمون بـأحوال العمـال ويعملـون خليرهم رغم أنف هؤالء الـذين ال يدركون أين تكمن

مصلحتهم !!
ـصـريـ الـيـسـاريـ  وعـمـلـيـة الـتـكــيف واالسـتـيـعـاب بـالـنـســبـة لـعالقـة الـسـيـنـمــائـيـ ا
ـكن أن تـخـلـو من تـنـاقـضـات بـالـشـخـصـيـة الـيـهـوديـة سـواء داخل األفالم أو خـارجـهـا ال 
صارخـة فـفتـرة مـا قبل قـيـام إسرائـيل بـشـهور قـليـلـة مثـلـما أمـدتـنا بـفـيلـم "مغـامـرات عنـتر
وعبـلة"ألبو سيف قـدمت لنا أيـضا فيلم "شـمشون اجلبـار" الذى سبق وأن أشـرنا إليه وفيه
يظـهر اليهـود كأصحاب قضـية بينـما يتصف الفـلسطيـنيون بالـغش واخلداع فى التعامل مع
حــقــوق اآلخــرين وهــذا مــا رددته كل األســاطــيـر الــيــهــوديــة حــول شـخــصــيــة الــيــهـودى "

شمشون"فى عالقته بالفلسطينية اخملادعة "دليلة".
صادر التى اعتمد عليها فى تقد قصة فيلمه عندما سأل أحمد سالم منتج الفيلم عن ا
قال إن مـقدمتـها "التوراة(٤٤) ومن هذه اإلجابة تـقدم مجـلة الصبـاح قصة الفـيلم التى يرجع
تـاريـخهـا إلى حوالى ٤٠٠ سـنة قـبل اإلسالم شمـشون رجل يـنشـأ فى قبـيلـة فقـيرة مـغلـوبة
سـتبدين لها وعندما على أمرها فتهبه الـعناية اإللهية قـوة ليخلص قبيلـته التى أذلها ظلم ا
يـتحـقق هـذا وتـستـتب له األمـور وتـدين له الصـحـراء بـالسـلـطان  يـقع فى شـراك لـعوب هى
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"دليـلة" الـتى يدسـها له األعـداء وتنـجح دليـلة فى مـعرفـة سر قـوته اخلارقـة للـطبـيعـة التى لم
يبـوح شـمـشون لـدلـيلـة بـعد أن اضـيـة وال الدسـائس الـسـياسـيـة تـصـمد أمـامـهـا األسلـحـة ا

ائتمنها على نفسه أن سر قوته فى شعره !
لم يـكن من العسيـر على دليـلة بعـد أن اكتشفت هـذا السر أن تـقص ـ بحيـلة ما ـ جدائل
ويـنهـزم شمـشـون اجلبـار ويفـقأ ـغـيرة شـعـره الطـويل لتـفـقده قـوته التى هـزم بـها اجلـيوش ا
ه قـربانـا آللـهـتهم يـسـرع قومه األعـداء عيـنـيه. وفى اليـوم الـذى يـحتـفـلون فـيه بـذبـحه وتقـد
سلـوبة ليـنتقم من أعدائه وقف يدعـو شمشـون اآللهة أن ترد إلـيه قوته ا إلنقـاذه فى هذا ا
عـبد على أعدائه وتستجـيب اآللهة لطـلبه لينـقذ قومه. فيـهدم بساعـديه أعمدة ا ـوت قبل أن 

شهورة : "على وعلى أعدائى يا رب !! وعلى نفسه صائحاً صيحته التاريخية ا
ـلخص أن كـاتـبه يرى فى األفق  ومـانـفهـمه من عالمـات التـعـجب التى يـنـتهى بـهـا هذا ا
أمـورا ال يصح احلـديث عنـها أو تـفسـيرهـا والدعـايات الـتى صاحب الـفيـلم قد سـاهمت فى
تضلـيل الرأى العام فتحت عنوان : "شـمشون" كتبت الصباح :"بدأت سـينما أستوديو مصر
اضى بـعـرض فيـلم "شـمشـون" وتـزدحم دار السـينـمـا باجلـمـاهيـر حروب من يـوم االثنـ ا
الفـروسية الـتى أخرجهـا األستاذ التـلمسـانى فى هذا الفيـلم أبدع إخراج. مع إغـراء (دليلة)
صلحة أهـلها ففـرضتهم عليه معـشوقة شمشـون لهذا اجلبـار برقصها وداللـها حتى خدعـته 

الفيلم به أنواعا مختلفة للتسلية من موسيقى ورقص وحرب وخمر"(٤٥). ثم انتصر عليها
 وعنـدما يهـاجم البـعض الفـيلم لن جنـد فى الهـجوم أفكـارًا لهـا داللتـها بـالنسـبة لـطبـيعة
األحداث الـسـياسـيـة فى فتـرة إنـتاجه وعـرضه  كل مـا نفـهـمه أن اجلمـهـور لم يتـجاوب وأن
هـنـاك تـساؤالت تـوجه إلى الـعـامـل فـيه : "أسـأل سـراج مـنيـر وعـمـاد حمـدى وعـبـد الوارث
ـلـيـجى هل رضى كل مـنـهم عن دوره الـذى قـام به فى شـمـشون? وأود أن عـسر ومـحـمـود ا
اسـمع إجـابـتـهم ولـو أن اجلـمـهـور قـد حـكـم عـلـيـهم كـمـا حـكم عـلى الـفـيـلم وأدانـهم إدانـة ال

تموحها سوى ندمهم على القيام بأدوارهم فى مثل هذا الفيلم الهزيل(٤٦). 
ولـكن عـدم الوضـوح فى الـتـعـامل مع "شمـشـون اجلـبـار" داخل مصـر قـابـله ردود أفـعال
ـصريـة فى عـربـيـة كـان فـيـهـا الـتـعـويض !! وهـذا مـا يـنـعكـس فـيمـا أوردته بـعـض اجملالت ا
أعقـاب عرض الفيـلم فى كل من سوريا والعـراق. فقد ذكرت مـجلة "احلقـيقة"العـدد ٣٨ يوليو
١٩٤٨): "إن مـظـاهـرة كـبــيـرة قـام بـهـا الـطـلــبـة الـسـوريـون بـشــأن عـرض فـيـلم "شـمـشـون"
ذلك أنه كان ـلك اجلبـان واعـترضـوا على نـعته "شـمشـون اجلبـار" هاتفـ يسـقط شمـشون ا
يالد" أما مـجلة الـصباح فـرأت أن:"الفيـلم ما كاد يـعرض على يهوديـا وحكم فلـسط قـبل ا
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صادرته ومنع عرضه بتاتا ال توجد أسباب رقابة األفالم العراقية حتى أصدرت أوامرها 
نع  أن "شـمشون" اجتمـاعيـة أو مسـببات أخـالقية ولـكن كل األسبـاب التى أدت إلى هـذا ا
ـوقف قــائـلـة : "ال شك أن هـذا عـرف فى الـتــاريخ بـأنه "يــهـودى" وتـعـقـب اجملـلـة عـلـى هـذا ا
الـشعور الـطيب من جـانب حكومـة العراق الـشقـيقة فى قـضيـة فلسـط والـعروبة يـقابل بكل

تقدير وإعجاب(٤٧).
أندريه فينو ب أستوديو مصر واليسار أندريه فينو ب أستوديو مصر واليسار 

ارتبط اسم اخلـبيـر الفـرنسى "أندريـه فينـو" عنـد احلديث بـالفرص الـتى قدمـها أسـتوديو
مـصر للسـينمائـي من أعضاء اجلـمعيات الـثقافيـة اليساريـة سواء فى مجال الـفيلم الروائى
وفى مـقـدمتـهم بـطـبيـعـة احلـال: كمـال سـلـيم كامل الـتـلـمسـانى أحـمـد كامل أو الـتـسـجيـلى

مرسى صالح أبو سيف سعد ند وغيرهم.
كان التعرف بـشكل دقيق على مالبسات تعي أندريه فينو فى أستوديو ومن الصعوبة 
ـيـة الـثـانـية وبـعـد عـودة اخلـبـير ـؤكـد أن تـعيـنه جـاء قـبل انـدالع احلـرب الـعا مصـر ولـكن ا
ـانى اخملـرج فريـتـز كرامب إلـى موطـنه كـما يـبـدو أنه حتـقق فى أعقـاب اسـتـقالـة طـلعت األ
شرف على شركة مصر للتمثيل والسينما صاحبة "أستوديو مصر". حرب من بنك مصر ا
يـرى البـعض أن الـرجل بـدأ يـعيـد تـنظـيم األسـتـوديو عـلى أسس جـديـدة فقـرر أن يـقدم
ويضم األستوديو برنامـجاً كامالً للعرض فى السينما التـابعة له وهى سينما أستوديو مصر
(٤٨) ويشـير البعض هذا البـرنامج إلى جوار الـفيلم الـطويل جـريدة سيـنمائـية وفيـلما قـصيراً
إلى قـيام فـينو بـإخراج فـيلم تسـجيـلى عن "األهرام" وتألـيف كتـاب بعـنوان "السـينـما" بالـلغة
ـعلـومات والـصور عن الفـرنسـية حتـدث فيه عن الـسيـنمـا كفن وصـناعـة وضمـنه كثـيرا من ا
ـصرية(٤٩) وأيـضا قـام بكتـابة قـصة فيـلم "أرض النـيل" الذى أخرجه عـبد الـفتاح الـسينـما ا

حسن وعرض عام ١٩٤٦ .
ويعترف معـظم السينمائـيون من أعضاء اجلمعـيات الثقافيـة اليسارية بفـضل فينو عليهم
طبقا لتوجهات كل منهم واجتهاداته فقد قال صالح أبو سيف :"كان كل همى إخراج أفالم
تسجـيلـية قصـيرة ويرجع الـفضل إلى مديـر إنتـاج األستوديـو" أندريه فيـنو" الفـرنسى الذى
واصالت فى اإلسكـندرية" وفـيلم آخر عن الـهنود مـنحنى أكـثر من فرصـة كان أولـها فيـلم "ا

رة ٢٧ "(٥٠). فى احلرب وفيلما روائيا قصيراً هو "
سـاندة فـينـو أهـميـتهـا من أجل أن يخـرج كامل الـتـلمـسانى فـيلـمه الروائى وبـينـما كـان 
األول "السـوق السـوداء" الذى عـرض عام١٩٤٦ جـاء دعـمه لسـعد نـد ليـجعـله يوصف فى
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ـتــحـمس الـذى يـذكـره ـرهف احلس ا ــثـقف ا كـتـاب كـمـال رمـزى عـن سـعـد نـد بـأنه: "ا
اجلميع بكل اخليـر". كما يشيـر الكتاب إلى دور فيـنو فى تشجيع سـعد ند من أجل إنشاء
أول قسم لألفالم الـقصيـرة فى مصر عـام ١٩٤٦ ومن خالله قدم سـعد ند فيـلميـه "صناعة

السكر فى مصر" و"مصانع كفر الدوار" !!
 والـواقع أن نــظـرة صالح أبـو سـيف وسـعـد نـد لـفـيـنــو طـغت عـلـيـهـا مـظـاهـر الـذاتـيـة
ـا أبـعــدهـمـا عن الـرؤيـة ـارســة اإلخـراج الـسـيـنــمـائى  بــاعـتـبـاره أول من ســانـدهم فى 
ـوضوعـية لألمـور علـى أساس الـتأمل لـكل ما أجنـزه الرجـل خالل فتـرة عمـله فى أستـوديو ا
ا مصر سـواء معهم أو مع غيـرهما ولو أخـذنا جتارب صالح أبو سـيف مع فينو كـمثال ر

المح فى مسيرة الرجل. يتب لنا بعض ا
ـتفق عـليـه أن إبداع الـشىء هو إنـشـاؤه على شـاكـلة غـير مـسـبوقـة فإن فإذا كـان من ا
إجنـازات فـيـنـو فـى مـجـال الـفـيـلم الـتـسـجـيـلى لـم تـكن غـيـر مـسـبـوقـة فى مـجـال اهـتـمـامـات
األسـتــوديـو  كـل مـا فى األمــر أن أضــفى عـلـى بـعض األفالم الــتــسـجــيــلـيــة صـيغ ودالالت
ن أخـرجوها وفى مقدمتـهم صالح أبو سيف وسعد ند سيـاسية أضرت فى واقع األمر 
صـرى بـيـنـما كـانت ـ كـمـا ذكـرنـا من قـبل ـ حتاول ـسـانـدة الـعامـل ا  حيـث كانت تـوحى 

الدفاع عن الرأسمالية والصهيونية.
ية كان  أما صيغة "ابتكار" أفالم روائية قصيرة تصاحب األفالم الطويلة فهى صيغة عا
كن االستفادة مـنها على عدة مستويات لعل أهـمها إعداد وتدريب كوادر جديدة فى مجال
ـكن أن تـنتج واجـهـة و اإلخـراج الـسـيـنمـائى وطـرح قـضـايا اجـتـمـاعـية تـسـتـدعى سـرعـة ا

ا يجعلها ال تشكل عبئاً إنتاجيا على األستوديو. لصالح جهات مختلفة 
 ولكن يبدو أن مشروع األفالم الروائية الـقصيرة الذى ابتدعه فينو كان يعكس ارجتاال فى
ـا كان يشـكل عبـئاً ثقـيالً على الـفيلم اخلـام النـادر الوجود أثـناء احلرب الـفكر والـتنفـيذ بل ور

المح من حوارات صالح أبو سيف نفسه: كن أن نتلمس بعض تلك ا ية الثانية  و العا
" حـدث أن كان فيلم "قضـية اليوم" إخراج كـمال سليم ـ جاهـزا للعرض عام١٩٤٢ ومعه
اجلريـدة والفـيلم الـتسجـيلى ولـكنـهم لم يجـدوا ما يـكمل الـعرض بـفيـلم قصـير  اسـتدعانى
ثـقف وعرض على فرصة إخراج الفيـلم القصير بشرط أن يتم فينـو وكان يشجع الشباب ا

إنتاجه فى خالل شهر حتى يعرض فى برنامج فيلم قضية اليوم.
فى اجتمـاع مجلس اإلدارة اعتـرض مدير األستـوديو الستحـالة إجناز الفـيلم فى شهر 
سئوليـة وألقاها على عاتقى كان عـندى فكرة الفيلم  كتـبت السيناريو بسرعة حتـمل فينو ا
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ـوعـد احملـدد وكـان أول ـرة ٦" ٢٧ ق. فى ا وصـورت وأنـهـيت الـفــيـلم "الـعـمـر واحــد" أو "
بطولـة إلسمـاعيل ياسـ ويوم الـعرض اشتـريت الصـحيفـة ألطمـئن على اإلعالن عن عرض

الفيلم فوجئت بان الرقابة منعت الفيلم.
ا سألت موظفى الرقابة عن السبب فى منع الفيلم قالوا إن األستوديو نفسه هو الذى طلب و
مـنع الفيـلم وفهمت أن مـدير األستـوديو عنـدما فوجئ بـأن فينـو حقق وعده و إجناز الـفيلم فى
ـدة  فاتـصل بـالرقـابة  دة الـقـصيـرة وكان هـو ال يـوافق علـى إجناز الـفيـلم خالل هـذه ا تـلك ا
واتـفق مع رقـيبـة من العـامالت فى الـرقابـة على مـنع الفـيلم بـاعـتبـاره يسىء لألطـباء ولم يـعرض

الفيلم وكانت صدمة عنيفة لى مع أول مع أول أعمالى الروائية وإن كان فيلما قصيرا"(٥١).
ـديـر الـعـام فـسـر صالح أبــو سـيف دوافع مـنع عـرض الـفـيـلـم إلى خالفـات بـ فـيـنـو وا
توقع فى تنفيذ الفيلم خالل شهر واحد متناسيا أن الفترة لألستوديو سببها اإلعجاز غير ا
الـتى كـانت مقـررة إلنتـاج الفـيلم كـانت ثمـانـية أيـام وليـست شهـرا وذلك كمـا جاء فى كـتاب
سعد الدين توفيق"صالح أبو سيف.. فـنان الشعب" الذى ألفه بإشراف ومساندة صالح أبو
سـيف نفـسه  ومع ذلك سـواء ثم إجنـاز الـفيـلم فى أسـبـوع أو فى شـهر فـإنه كـان بـالنـسـبة
ا كل ألستوديو مصر بأهدافه اجلادة والطمـوحة تهريجاً حقيقياً وإهدارا للمال واجلهد ور

من شاهده فى إحدى دورات مهرجان السينما الروائية يتأكد له تلك احلقيقة. 
وافقة عـلى دوافع فينو إلنتـاج األفالم الكوميديـة القصيرة إذا كان كن ا ومع ذلك كـان 
الهدف منـها تخفـيف الطبـيعة اجلادة الـغالبـة على األفالم الروائيـة الطويـلة التى تصـاحبها 
وهـو أمر كـان نـادرا بـعـد أن أشـار فـيـنـو عـلى إدارة األسـتـوديـو بـأن تتـجه إلـى إنتـاج أفالم
شـعبيـة كومـيدية(٥٢) مثل : " محـطة األنس" و"الـستات فى خـطر"و"أخـيرا تزوجت"و"أحالهم"
طـرب ومطربات أمـثال فريد األطرش ومحـمد أم ومحمد إلخ وأفالم غنائية اسـتعراضية 
ا يعنى أن األسـتوديو لم يكن فى حاجة إلى مزيد من أفالم فوزى وأسمهـان ونور الهدى 

الترفيه.
 ويـنـعـكس مـنـاخ االرجتـال الـذى خــلـفه فـيـنـو عـلى صالح أبــو سـيف أيـضـا فى جتـربـته
الروائـية األولى فلم يكن يتوافر له فـرصة إخراج فيلمه الـروائى الطويل حتى جاء احلل كما
يـقـول أبو سـيف:"عـلى يـد عقـيـلة رتب كـانت تـعمـل بعـقـد احتـكـار مع األستـوديـو وحدث أن
شاهدت فـيلم"جسر ووترلو" وأعجبـها دور البطلة تمنت أن تـقوم بالدور فى فيلم قوى يجرى
اقتـبـاسه عن هذا الـفـيلم اقـتـرحت على رئـيس مـجلس اإلدارة اقـتـباس الـفيـلم وعـرضت على

ا فى قلبى" ١٩٤٦ .  الفكرة"(٦١) وكانت النتيجة فيلمه الروائى األول" دا
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ا يرى البعض أن إنحراف " أندريه فينو" جتاه األفالم التجارية كان نتيجة إحباطاته من ر
صـرى فرصة إخـراجها التعـامل السلـبى مع األفالم الواقـعية الـتى أتاح خملـرجى اليسـار ا
بعد أن سـاند كامل التـلمسانى إلخـراج فيلم "السوق الـسوداء" وأحمد كـامل مرسى "النائب
ـأخـوذ كمـا ذكـرنـا عن قـصة من تـألـيـفـة وكانت الـعام" وعـبـد الـفـتاح حـسن "أرض الـنـيل" ا
النـتيـجة تأخـر العروض األولى لـهذه األفالم من ثالث إلى أربع سـنوات ولم يـستثن من ذلك
دة أربـع سنـوات تـقريـبـا إلى أن أفـرج عنه فى نـهـاية فـيلم "أرض الـنـيل" الـذى ظل مركـونـا 

أكتوبر ١٩٤٦(٥٣). 
 فـهل قـدمت هـذه األفالم كـفـريـسـة سـهـلـة للـرقـابـة? أم كـانت ال تـتـفق مع طـبـيـعـة الـتوجه
التـرفيـهى ألفالم فـترة احلـرب? أم صادفـتهـا صعـوبات إنـتاجـيـة حالت دون اسـتكـمالـها? كل
ؤكـد أن جميـعها يـؤكد أنه كان ثـمة ارتباك فـى خلق حالة االحـتماالت قـائمة ولـكن الشىء ا
رحلة أما من ناحية افكار هذه األفالم من التوازن ب متـطلبات السينما اجلادة وطبيـعة ا
ناصرة الطبـقات الغنية أو فالعجيـب أنها حاولت االلتفـاف حول الطبقات الـعاملة والكادحـة 

ناصرة الرأسمالية االستعمارية أو الوطنية.
ا يـعـبر عن طـبقـة البـاشاوات  كـان الـقانـون الذى يـدافع عنه فـيـلم "النـائب العـام" إ
ومـنـهم الـنـائب الـعـام وابنه(٥٤) كـمـا يـأتى عـدم الـتعـرض لـلـطـبـقة الـرأسـمـالـيـة فى فـيلم
"الـسـوق السـوداء" ليـؤكـد هذا االلـتـفاف وهـو ما يـتـلمـسه أكثـر الـنقـاد حمـاسـة وإعجـابا
بالفيلم: "فـتصوير صـاحب طابونة وبقـال فى إحدى احلارات كرموز لـلجشع الذى يؤدى
ـسئـولة عن ذلك االسـتغالل إلى الـسوق الـسوداء يـغيب األطـراف الكـبيـرة واألساسـية ا
وخاصة أن الـسرد السـينمـائى لم يسـتحثـنا علـى اعتبـار ما يحـدث داخل احلارة صورة
ـا يحـدث فى الـواقع االجـتمـاعى خـاصـة أن هذا الـواقع(وروابـطه الـسبـبـية) ال مـجاذيـة 
ــكـن تــكـــثـــيــفـه أو اخــتـــزاله إلـى هــذا الـــتـــشــابـه مع مـــا يــحـــدث فى حـــارة الـــصــورة

السينمائية(٥٥). 
أما قصة فـيلم "أرض النيل" التى كـتبها فينـو بعد حضوره إلى مـصر بسنوات قـليلة فقد
رابون(٥٦) عرضت موضـوعا شديد احمللية يدعـو "لتنبيه الفالحون إلى أطمـاع(الفايظجية)-ا
رابى أبو جميل" بأداء زكى طليمات محورا رئيسياً ألحداثه دون أن - ويجعل شخصية "ا
رابـون اليـهود فى هالك الـفالح ركـزى الذى لـعبـه ا يـشيـر - بطـبـيعـة احلال ـ إلى الـدور ا
ـا يعـود ذلك إلى أن الـفيـلم أنـتج كـإنتـاج مـشتـرك بـ أستـوديـو مصـر وب الـضـعفـاء ـ ور

.(٥٧) شركة "جومون" الفرنسيةّّ
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هل كان " أندريه فينو " يهوديا? هل كان " أندريه فينو " يهوديا? 
لن جند تأكيدا صـريحا على أن الـرجل كان يهوديا ولـكن هناك كثيـر من الشواهد التى
كن استـخالصها من التـداعيات الـتاليـة لقيـام إسرائيل  ومن أبـرزها القبض و ترجـح ذلك
عـتقالت(٦٧) وطـرد البعض تـهمـ بالـصهيـونيـة أو الشـيوعيـة وحجـزهم فى ا عـلى اليـهود ا
اآلخـر خارج مصر وهو أمر لم يـكن عاديا بالطبع ولكـنه جاء كمحصلـة للغياب الطويل عن
الـوعى بالـصهـيونـية من جـانب السـاسة  والـعجـز عن التـصرف من جـانب اجلمـاهيـر. ومثل

هذا التكامل ب غياب الوعى والعجز عن التصرف يحدث ما ال حتمد عقباه(٥٨). 
ـشتعلـة تقدم مـجلة "الـصباح" فى عـددها الصادر فى٢٧/ ٥/ ١٩٤٨ أى فى تلك الـفترة ا
بـعد أيـام قليـلة من قـيام إسرائـيل صفـحة إخـبارية يـتصـدرها خبـر طويل تـدعو فـيه اجمللة إلى
صري ويـليه مباشرة صور الفـرنسى سامى بريل من مصـر ألنه ال يحترم ضيـافة ا طرد ا
ـقرر إنهاء خدمـات أندريه فينو بـأستوديو مصر  خبر آخر يتـلخص فى أنه أصبح من حكم ا

مع تعليق حتريضى يقول: "وعسى إال تطرأ ظروف جديدة تسمح له بالبقاء"!.
عـروف سامى بريل وأندريه صور اليـهودى ا  فى اعتقـادنا أن الربط بـ الهجوم عـلى ا
فيـنـو يـتضـمن تـرجيـحـا فى أن فيـنـو كـان هو اآلخـر يـهوديـا خـاصة وأن مـجـلة "دنـيـا الفن"
تـنـشـر بعـد أسـبـوع واحد من اخلـبـر الـسابـق (١/ ٦/ ١٩٤٨) خبـر آخـر يـفيـد بـأن مـوظفى
مـديريـة اجليزة زاروا األسـتوديـوهات حلـصر عدد الـيهـود الذين يـعمـلون بهـا". ويتـبعه بـفترة
قصيـرة خبر نشر فى "مجلة آخر سـاعة" يعلن استقالة فيـنو من منصبه فى أستوديو مصر
مع تعـلـيق له داللـته الـتـحـريـضـية أيـضـا يـقـول فـيه :"وبـخروجه أصـبح جـمـيع الـفـنـيـ الذين

 .(٥٩) صري يعملون فى أستوديو مصر من ا
ـؤرخ الصهيونـى يعقوب لنـداو فى "أندريه فيـنو"سنجده ولو دققـنا النظـر قليال فى رأى ا
يـقـول لـنـداو فى مـعرض حـديـثه عن يـكـرر مـحـابـاته الـتى خص بـهـا الـيـهـود بـاحلق والـبـاطل

صرية: اخملرج فى السينما ا
صريـ بعد ذلك ومن  "كان اخملـرجون فى سابق الـعهـد من األجانب ثم صاروا مـن ا
دير الـفنى ألستوديو مصر ب اخملـرج األجانب على وجه اخلصوص نذكـر أندريه فينو ا
وهـو رجل فرنسى ذو كـفاءة عالـية وقام بـتصويـر عدد من أجنح األفالم التـسجيـلية لـلشركة
ـالكة ألسـتوديو مـصر) ولم يحـدث أن اجتاز كـثير (يقـصد شـركة مصـر للتـمثيل والـسينـما ا
صـري تـدريبـا خاصـا أو حتى أى تـدريب من أى نوع وغـاية مـا فى األمر من اخملرجـ ا

مثل "(٦٠) . أنهم جندوا لهذا العمل من ب صفوف ا
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ـنـطق التـدلـيس واخملادعـة  فـهو يـجعـل فيـنو وهـكـذا نرى يـعـقوب لـنـداو يطـرح وجه نـظره 
يتسيد تاريخ أستوديو مصر بـعد أن ينزع عن األستوديو كل إجنازاته التى حققها قبل فينو
فى مـجـال اإلنـتــاج واإلخـراج من خالل خـبـراء أجـانب مـثل "فـريـتـز كـرامب " مـخـرج "وداد"
ـانى ?) ومــخـرجــ مـصـريــ دارسـ فى اخلــارج مـثل و"الشــ "(هل جـاء جتــاهـله ألنـه أ
"نـيـازى مصـطـفى" و"أحمـد بدرخـان" وغـيرهـمـا بل ويحـول الـفيـلم التـسـجيـلى الـوحيـد الذى
ذكـور تبايت أخرجه فـينـو إلى "عدد من أجنح األفالم الـسيـنمـائية لـلشـركة" رغم أن الـفيـلم ا
اآلراء حــول مــخـــرجه احلــقــيــقى ويــرى الـــبــعض أنه من إخــراج ولـى الــدين ســامح ولــيس

فينو(٦١). 
****

صري والنتيجة أنه على الرغم من سياسة إتاحة الفرص التى حظى بها السينمائي ا
نتـج اليهود من أعضـاء اجلمعيـات الثقافـية اليسـارية ـ اليهـودية والتى حتقـقت من خالل ا
صرية التى أشـرف عليها اليـهود فنيا مثل من أمثال "ليتوبـاروخ" و"إبتكمان" أو الشـركات ا
أستـوديـو مصـر وأندريه فـيـنو فـإن الوضع بـالـنسـبة لـهـؤالء السـينـمـائيـ لم يكـن متـشابـها
ـسـتــوى األيـدولـوجى أو الـفـنى فـمــسـيـرة بـعـضـهم ســرعـان مـا تـبـدلت فـكـان سـواء عـلى ا
االسـتقـرار والنـمو الـفكرى والـفنـى بطـيئا بـالنـسبـة للـبعض والـذبول والـتالشى بـعد الـنجاح
بـالـنـسبـة لـلـبـعض اآلخـر  وهـو مـا تـعـكسـه عوامل ذاتـيـة لـعل أهـمـهـا: عـدم الـنـضج الـكافى
ـنهج ا جـعل الـبـعض يـفرض عـلـيـهم "ا والـرؤيـة الـسـيـاسيـة واجلـمـالـية لـدى مـعـظـمهم(٦٢) 
التـصاحلى" الذى يتـحاشى الصـدام وكان تعبـيرا مزدوجا عـن عدم الرغبـة فى التعارض مع
القـوة االقتصاديـة التى تمـلك فعاليـة صناعة الـسينمـا فى يدها وعن الرغـبة فى نفس الوقت

فى إثبات الذات وكسب اجلماهير العريضة(٦٣).
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١ - ص ٣٧١ كتـاب " اليهـود فى البلـدان اإلسالمية " (١٨٥٠ - ١٩٥٠) تـأليف صمـوئيل أتيـنجر تـرجمة :
عرفة - الكويت - العدد ١٩٧ / ١٩٩٥  د. جمال أحمد رفاعى / عالم ا

ـاسـونـيـة فى مـصـر" دار الزهـراء لإلعالم ـرجع الـسـابق ص ٣٤٧)٣ - د. عـلى شـلش : "الـيـهود وا ٢ - (ا
العربى ١٩٨٦ صفحة ١٤٤.

رجع السابق ص١٤٤. ٤ - ا
٥ -سمير غريب "السريالية فى مصر" ١٩٩٨ ـ الهيئة العامة للكتاب ص١٧

رجع السابق ص١٨ ٦ - ا
٧ - د. رفعـت السعـيد "تـاريخ احلركـة الشـيوعيـة فى مصـر" ـ اجمللـد الثـالث (١٩٤٠ ـ ١٩٥٠) شركة األمل

للطباعة والنشر ص ١١٣.
 ٨ - أحـمد كـامل مرسى ـ نـشرة جـمعـية الـفيـلم ـ القـاهرة ـ الـعدد الـثانى: أغـسطـس / سبـتمـبر / أكـتوبر

.١٩٦٥
رجع السابق  ٩ - سمير غريب ا

رجع السابق ص ٣٠ ١٠ -ا
رجع السابق ص٧١ ١١ - ا

١٢ -إبراهـيم فتحى "هـمرى كوريـيل: ضد احلركة الـشيوعـية العـرببى" ـ دار النـد للنـشر والتوزيع ١٩٨٩
ص ٥٢. 

رجع السابق ١٢٤ ١٣ -ا
رجع السابق ص ١٠٤. ١٤ -د. رفعت السعيد. ا

 ١٥- هاشم النحاس ـ "صالح أبو سيف: محاورات" ـ الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٣ ـ ص ٤٣.
رجع السابق ص ٤٣.  ١٦- ا

ركز القومى للسينما ١٩٨٨ ص١٨.  ١٧- كمال رمزى "سعد ند رائد السينما التسجيلية" ـ ا
١٨ - مجلة "النجوم" ـ العدد ٨٠ ـ ٢٨ ابريل ١٩٤٦. 

 ١٩ - أحـمد كـامل مرسى ـ روز الـيوسف ـ ١٣ يـونيـو ١٩٣٥ ـ 'عادة نـشر: نـشرة نـادى السـينـما ٥ يـونيو
 . ١٩٧٤

رجع السابق ص ٣٦.  ٢٠ - ا
رجع السابق ص ١٧٩. ٢١ - سمير غريب ا
رجع السابق ص ١٨٠. ٢٢- سمير غريب ا
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رجع السابق ص ٣٩.  ٢٣ - هاشم النحاس ـ ا
 ٢٤- فرج العنترى "مقابلة شخصية".

٢٥- حوار مع أحـمد كـامل مرسى ـ أجـراه سمـير فريـد ويوسف شـريف رزق الله ـ نـشرة نادى الـسيـنما ـ
رجع السابق. القاهرة ـ ا

وسيقى سرح وا ٢٦- أحمد كامل مرسى : "فم الدوبالج من خالل جتاربى الشخصية" ـ مـجلة السينما وا
وسيقى ـ العدد السابع ـ يوليو ١٩٧٤. سرح وا ـ هيئة السينما وا

صرية العامة للكتاب ١٩٨٥ ص ٢٣. تاز "مذكرات رقيبة سينما ٣٠ عاما" ـ الهيئة ا ٢٧- اعتدال 
ـرجع الـسابق  ٢٨- حوار مـع أحمـد كـامل مـرسى اإلنـسـان والنـاقـد ـ نـشـرة نـادى السـيـنـمـا بالـقـاهـرة ـ ا

ص٣٠ . 
 ٢٩- مجلة "الفنون" ـ العدد السادس عشر ـ أكتوبر ١٩٨٢ ـ االحتاد العام للنقابات الفنية.

٣٠- سعد الدين توفيق : "صالح أبو سيف فنان الشعب" ص ٣٣.
رجع السابق. ٣١- مجلة الفنون ـ ا

 ٣٢ - حوار مع صالح أبو سيف ـ أجراه محمد عبد الله ـ نشرة نادى السينما ـ القاهرة ١٥/ ٥/ ١٩٧٤.
رجع السابق ص ١٠. ٣٣- د. رفعت السعيد ـ ا

رجع السابق.  ٣٤- كمال رمزى. ا
رجع السابق ص ١٦٨.  ٣٥ - أنيس مصطفى كامل ا

٣٦- د. سيد عويس "التاريخ الذى أحمله فوق ظهرى" كتاب الهالل. دار الهالل ١٩ ص.
رجع السابق.  ٣٧ - كمال رمزى ا

رجع السابق ص ٥٦. ٣٨ - هاشم النحاس ـ ا
رجع السابق ص ٥٦. ٣٩- هاشم النحاس ـ ا

نعم شاكر العدد ٢٤ ـ ٩ مارس ١٩٥٠.  ٤٠- مجلة "الصباح" مقال عبد ا
رجع السابق.  ٤١- ا

 ٤٢ - مجلة "نصف الدنيا"ب ت 
صرية ٢٠٠٤ صفحة ١٩ ٢٠ ٤٣ - سمير سيف : الكتاب الرسمى للمهرجان القومى العاشر للسينما ا

٤٤ - مجلة "الصباح" العدد ١١١٣ ـ ٢٢ يناير ١٩٤٨.
٤٥ - مجلة "الصباح" العدد ١١٢٤ ـ ١٨ أبريل ١٩٤٨.

 ٤٦ - مجلة "احلقيقة" العدد ٣٦ مايو ١٩٤٨.
 ٤٧ - مجلة "الصباح" العدد ١١٤٣ ـ ١٢ أغسطس ١٩٤٨.

 ٤٨ - حـوار حـول السـيـنـما الـتـسـجـيلـيـة والـقصـيـرة ـ اخملـرج سـعد نـد نـشـرة نادى الـقـاهـرة لـلسـيـنـما
٢٢/٥/١٩٧٤ ص ٢٧ أجرى احلوار محمد عبد الله. 

 ٤٩ - سعد الدين توفيق "فنان الشعب صالح أبو سيف" دار مصر للطباعة ١٩٦٠ صفحة ٣٣.
صرية العربية" ١٩٧٧ صفحة ١٠٤.  ٥٠ - حس عثمان : "حكايات من تاريخ السينما ا

رجع السابق.  ٥١- هاشم النحاس: ا
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٥٢- إيريس نظمى "عماد حمدى أشهر فتى شاشة" مطابع األخبار ١٩٨٤ صفحة ٣١. 
 ٥٣- محمود على : "الـسينما والرقـابة فى مصر" ١٨٩٦ ـ ١٩٥٢ الهيـئة العامة لقـصور الثقافة ٢٠٠٤٥٤
- نشرة نادى السينما ـ دراسة "النائب العام" العدد ٢٣ السنة السابعة النصف األول ٥/ ٦/ ١٩٤٧.
٥٥ - مـحسن ويـفى "كامل الـتلـمسانى فـتنـة البـورجوازيـة الصغـيرة" مـجلـة "الفن الـسابع" السـننـة الثـانية ـ

العدد اخلامس عشر فبراير ١٩٩٩ صفحة ٤٢.
رجع السابق صفحة ١٥٤. ٥٦ - محمود على : ا

صرية العامة للكتاب ٢٠٠٢ صفحة ١٣١ . صرية" الهيئة ا ٥٧- سمير فريد: "فصول من تاريخ السينما ا
اسون فى مصر". ٥٨- على شلش "اليهود وا

٥٩- مجلة "أخر ساعة" العدد ٧١٣ ٢٣/ ٦/ ١٩٤٨.
غازى سرح والسينما عند العرب" ترجمة وتعليق أحمد ا ٦٠- يعقوب لنداو: يعقوب لنداو: "دراسات فى ا

صرية العامة للكتاب ١٩٧٢ الهيئة ا
٦١- بشير ضياء مرعى فى بحثه عن السينما التسجيلية فى مصر إلى قيام ولى الدين سامح بإخراج أول
صرية عـام ١٩٤٣.. بينما يـذكر منير مـحمد إبراهيم فيلم تسـجيلى مصـرى يتناول موضـوعه األهرام ا
أن روبرت فـيـنـو أخـرج فـيلـمـا عن "األهـرام" عـام ١٩٤٦ وهـذا يـعنـى إما كـان اثـنـان من الـعـامـل فى
صرية" أو أن أحدهـما قام بإخراج الـفيلم خالل فترة أستوديو مـصر بإخراج فيـلم عن "األهرامـات ا

ية و عرضه فى اخلارج بعد احلرب وأن هناك لبس فى األسماء. احلرب العا
) "مـصر مـائة سـنة سـينـما" مـهرجـان القـاهرة الـسيـنمـائى الدولى  ٦٢- أحـمد رأفت بـهجت (إعـداد وتـقد

صرية" ص ١٦٨ . ١٩٩٦ بحث أحمد يوسف "صفحات من تاريخ السينما ا
رجع السابق : ص ١٦٠. ٦٣ - ا
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ـية عن خروج الـيهود من العالقة بـ ما كانت تـقدمه الصـهيونـية فى السـينمـا العا
صـرية الـتى قـدمهـا اليـهود أو مـصـر وبطش وجـبروت الـفـراعنـة وب مـعـظم األفالم ا
كـانوا يـتـوارون خـلـف صانـعـيـهـا كـانت عـالقة وثـيـقـة الـصـلـة ومن الـصـعب أن نـضـلل
ـنطق هل هى عالقة قائمة عن عمد أو أنفسـنا أو نضلل غيرنا ح نـخضع مناقشتها 
ى واحملـلى كــانـا يــتـكــامالن بــالـنــسـبـة مـصــادفـة ? فــمن الـواضح أن الــفـيــلـمــ الـعــا
ـستـوى الـفنى واإلنـتـاجى فاألول يـتوجه إلـى اليـهود فى كل للـصـهيـونيـة رغم تـفاوت ا
ن فيهم يهود العالم العربى بينما كان الثانى يسهل للصهيونية فرصة أرجاء الدنيا 
صرى ـ العربى ـ الـذى ما زالت تظلله نـشر اإلحساس بالـغربة واخلوف من اجملتـمع ا
آثار فرعـونية غـالبا ـ بل دائـما ـ ما تـكون خلـفية لـصراعات دمـوية ب الـقبائل الـعربية
من الـبـدو أو شـاهـدا موحـشـا جلـرائم الـقـتل واخلـيانـة واالغـتـصـاب الـتى تـرتكب حتت

تأثيرها.
لـقـد اتـسـمت غــالـبـيـة األفالم الـتى قـدمت مـا بــ عـامى ١٩٢٧ ـ ١٩٢٩ بـطـبـيـعـة فـكـريـة
واحدة.. وكل من كتب عنها " يعتقد أنـها تظهر كل ما يسىء إلى مصر عامدة متعمدة وأنها

ظاهر"(١). صري فى أقبح ا تصور ا
لقد قدمت فى تلك الفترة األفالم التالية:
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"ليلى" إخراج وداد عرفى ثم إستيقان روستى
"سعاد الغجرية" إخراج جاك شوتز
"فاجعة فوق الهرم"  إخراج إبراهيم الما

إخراج وداد عرفى / فاطمة رشدى "حتت سماء مصر" (لم يعرض)
"الضحية"(لم يعرض )  إخراج وداد عرفى
إخراج وداد عرفى "مأساة احلياة" (لم يعرض)

"بنت النيل"  إخراج وداد عرفى/ عمر وصفى / عزيزة أمير
إخراج وداد عرفى  "غادة الصحراء"

ـصريـة بكـثيـر من الـصخب واالضـطراب حـفلـت تلك األفالم األولى فى تـاريخ الـسيـنمـا ا
عظـمها كـان رومانسيـات البدو التى قـدمها فى السـينما األمـريكية ـثل األعلى  والـبدائية وا
وفـيها مجتـمع الصحراء ال يـسمح للعـربى بالتطور كل من رودلف فالـنتنينـو ورومان نوفارو
ـط لكل الطـبـيـعى حـتى ولـو وصل إلى أعـلى درجـات الـسـلم االجتـمـاعى فـهـو فى الـنـهـاية 

المح السلبية التى تفرزها حياة الشرق البربرية. ا
صريـة; سنجـد نساء شىء من هـذا ينطـبق بصورة أو بـأخرى على شـخصيـات األفالم ا
ـعادل اليـهودى الذى عـندما أجنـبيات يـقعن فى غـرام الشيخ الـعربى ولـكننـا لن نعثـر على ا
صريـة يتحـلى فى مواقفه بـالتـماسك اخللـقى الذى يفـجر فيه يواجه الـشخصـية العـربيـة أو ا
شـاكل واألخطـار كـما قـدم على سـبيل ينـابيع الـقـوة واألحاسـيس اإلنسـانيـة فى مـواجهـة ا
ا االسـتـثنـاء الوحـيد ـأخـوذة عن روايات روبـرت هيـتـشنـز ر ثـال فى األفالم األمـريكـية ا ا
رابى فى فـيلم "بـنت النـيل" الذى يـقدم قـرضا إلى زوج يأتى من خالل شـخصـية الـيهـودى ا

عربيد يحاول أن يوصم زوجته باخليانة.
رابى اآلراء الـنـقـدية الـتى واكـبت الفـيـلم عـند عـرضه حـاولت أن تتـلـمس بـعض مالمح ا

ولكننا مع ذلك سنجد مشقة فى تفسيرها من كلمات أحد نقاد تلك الفترة :
"ثم هذا الـيهـودى ما أزعجـه?! ولم أقام الـدنيـا وأقعدهـا?! ومحـمود بك (الـزوج) لم يغب
عن بـيــته إال سـواد الـلــيل. ومع ذلك أفـلــيس فى مـصــلـحـة هــذا الـيـهــودى أن يـســتـولى عـلى
التأمينـات العقارية التى قدمها محمـود بك فحق له إذن أن يغتبط بغيابه ال أن يجزع أم أنه

ال دون رهن قوى"(٢)? رغم ما بدا من حرصه أقرضه ا
ـا جتـعل اليـهودى ضـحيـة حملـمود بك الـشخـصيـة الـشريـرة داخل الفـيلم. افتـراضات ر
رابى فى مجتمع ترفض ديانته وتـقاليده الربا? وعموما فدور كن التـعاطف مع ا ولكن هل 
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رابى القى استحسانا من معظم من كـتب عن الفيلم ومنهم ناقد مجلة العروسة(٣) الذى ال ا
ويـتـكرر رابى  يـجد أجـدر بـالذكـر من حـسن الـبارودى فـقـد حـاز إعجـاب اجلـميـع فى دور ا
الـسؤال الـذى ال جند له إجابـة شافـية هل كان أداء الـبارودى بـتكويـنه اجلسـمانى ومالمحه
ـال بأى وسـيلـة وكما ـميـزة هو األداء الـنمـطى للـشخـصيـة اليـهوديـة الشـريرة الـتى تكـنز ا ا
جسدها بعد ذلك بسنوات طويلة فى فيلم "هجرة الرسول" إخراج إبراهيم عمارة ١٩٦٤ أم

أنه فى هذا الفيلم كان يقدم صورة مغايرة?!.
صـرية يـبـدو أن الشـخصـيـة اليـهوديـة لم يـكن لهـا وجـود ملـموس فى بـدايـات السـينـمـا ا
سـوى فى أفالم توجو مـزراحى الكومـيدية الـتى قدمها خالل الـثالثينـيات واضطـلع ببطـولتها
يلـودراما والكومـيديا والرومـانسية مـثل اليهودى "شـالوم" فى إطار تـنوع إنتاجى يـشمل ا ا

الغنائية.. إلخ.
" ـيـلـودرامـيـة مـثل "الـكـوكـايـ كـانت األفـكـار الـتى يـضـعـهـا تـوجـو مـزراحـى فى أفالمه ا
رء فى أهـدافها فهى عن ١٩٣٠ "أوالد مـصر" ١٩٣٣ "البـحار" ١٩٣٥ تمـر دون أن يشك ا
سلم حتيط بها أفكار لها صداها االجتماعى عن الفقر واخليانة صري ا صراعات ب ا
وتسلط الـشهوات وإدمان اخملدرات والطبقيـة. تلك العناصر فى مجملـها كانت تقدم للمتفرج
دمرة صرى فكرة رئيسية تثير تساؤالت جوهرية وهى: إذا كانت الضغوط الغريزية ا غير ا
ـصريـ مع أنـفسـهم فـماذا يـحدث فى عـالقاتـهم مع اآلخرين?! تـتحـكم فى عالقـات هؤالء ا
ـعانى وهـو تـساؤل تـصـبح إجـابته أكـثـر صـعوبـة عـنـدما يـنـتـقل مزراحى إلـى الكـومـيديـا فـا
واقف الـضاحكـة واألغانى واالسـتعـراضات وحتـدد بشكل باشـرة تتـوارى وراء الهـزل وا ا
" من جـهة وبـ الـيهـود وكل األغـبار من غـير ـسـلمـ قـاطع طـبيـعة الـعالقـة ب "الـيـهود" و"ا

سلم من جهة أخرى. ا
ضحكات سامة ضحكات سامة 

واقف تـسرعـة ألفالم مزراحى الـكومـيديـة قد تـكون مـدعاة خلـيبة األمـل. فا إن القـراءة ا
الحظات احلوارية التى تأتى على لسان أبطالها التى تتضمنها تبدو ساذجة وغـير مهمة وا
ال تـتـسم بـالعـمق أو الـذكـاء بل غـالـبا مـا تـكـون سـلـسلـة من الـشـتـائم الـتى ال تـصدر إال عن
إنسـان معدوم الـتربية مـحدود التـفكيـر وفى أفضل األحوال إنسـان ال يفوق ذكـاؤه وبصيرته

احلد األدنى لإلنسان العادى.
تـأنيـة لتـلك األفالم ستـكشف لـنا أنـها مـليـئة بـالتفـاصيل ولكن الـواقع يؤكـد أن القـراءة ا
االجتماعية والسياسية ذات الـطابع الدعائى وصراعاتها اخلفية تضع اليهودى فى مواجهة
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األغبار عموما (مصريون وأجانب) وحـتى الرموز الدينية سنجدها تتخلل الوجدان من خالل
كادرات تـظهر بـأكثر من شكل وتـكوين أما األسمـاء فلهـا دالاللتها ومـعانيهـا واحملصلة أن
ـا قد يـتـصور بـعـضـنا وأكـبـر حتى من األفـكار الـتى حتـتويـهـا كـوميـديـات مزراحى أكـثـر 

مجموع األحكام التى يروج لها معجبوه وعشاقه.
إن خـطـورة مزراحـى ـ فى اعتـقـادى ـ أنه جنح فى ترجـمـة مضـمـون أفكـاره االجـتمـاعـية
والسيـاسية فى عالقـة اليهـود بغير الـيهود فى إطـار الكومـيديا وينـبغى علـينا أن نـتقبل هذه

عاصرين. احلقيقة دون أن نقع فريسة لبعض األفكار التى انتهى إليها بعض نقادنا ا
رء ح يلمس تلك الرغبة ندوبان" ١٩٣٤ ينـدهش ا فى أول أفالمه الكوميـدية الناطقة "ا
ستوى أحداهما يهودية واألخرى فى خلق عالقة حميـمة ب عائلت مصريت متواضـعتى ا
ـتبـادلة بـ أفـراد العـائلـتـ فى ظل جيـرة تمـتـد لسـنوات مـسـلمـة وحتت شـعار الـصداقـة ا
طـويـلة بـيـنمـا الـواقع أن نـغمـة مـزراحى فى احلديـث عن العـائـلتـ تـؤكد مـرارا وتـكرارا أن

االلتقاء الظاهرى ب العائلت يخفى فروقا جوهرية تهدم العالقة بينهما من أساسها.
فى الـفيـلم ستـواجه العـائلـتان مـوقفـاً واحداً وهـو رغبـة عبـده صبى اجلـزار وشالـوم بائع
اليـانصـيب فى الزواج من ابـنتـيهـما أمـينـة وإستـير ولـكن األسرتـ لهـما حتـفظـاتهـما جتاه

. العريس
هد مزراحى لظهـور عائلة أمينة بلوحة من اثار السينـما الصامتة مكتوب عليها: "كانت
ـعيشة فى بـيت أمينـة خطيبـة عبده عبـارة عن شقاء مسـتمر" ونـنتقل من اللـوحة إلى حجرة ا
خـاويـة سوى من كـنـبة جتـلس عـليـهـا إحسـان اجلـزايرلى أم أمـيـنة وبـجـوارها زوجـهـا فوزى
اجلزايرلى والد أمينة بـجلبابه وخلفـهما لوحة مكتـوب عليها "آية قرآنـية" وبدون مقدمات تبدأ

أم أمينة فى سباب زوجها!.
أم أمـيـنـة : عـارفـاك راجـل نـطع !! راجل لـوح !! راجل مـغـفـل. كـان نـهـار أسـود يـوم مـا

جتوزتنى. انت يا أبو أمينة ?
أبو أمينة : أيوه يا أم أمينة

أم أمينة : قوم فز ناولنى احللة دى
أبو أمينة: ليه? إحنا حنطبخ النهاردة ?
أم أمينة : آه.. مش النهاردة اجلمعة

أبو أمينة : آه.. على فكرة ?
أم أمينة: عايز إيه ?
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أبو أمينة : مادام حتطبخى النهاردة.. اعمليلى شوربة.. شوربة باحلبهان
أم أمينة : شوربة باحلبهان.. يالهوتى (صارخة بصوت عال)

أبو أمينة : ياولية وطى صوتك أحسن اجليران يقولوا دول بيتخانقوا على الطبيخ
أم أمينة : أحسن.. احلبهان بيضر النظر
أبو أمينة : أنا عايز انطس فى نظرى

أم أمينة : انفلق !!
................

أم أمينة : أنت حتفضل تقررلى على الشوربة واحلبهان زى البنت والولد عبده
أبو أمينة : ماله عبده ?
أم أمينة : ماله عبده ?

أبو أمينة : آه ماله عبده ?
أم أمينة : بقى بنتى.. بنتى اللى زى القمر..أجوزها لصبى جزار والبس جالبية ?

أبـو أمـيـنة: البس جالبـيـة.. مـاله الـلى البس جالبـيـة عـلى األقل يـاوليـة عـبـده صـبى جزار
بكرة يجيب لبنتنا اللحمة على كل لون.. اللى احمر واللى أبيض وبكره البنت تتأسس

يـا أخى عـدمت صـحـتك أنت والوله عـبـده من بـدرى!! (ثم إلى ابـنتـهـا التى أم أمـيـنة :
تـدخـل الـغـرفـة) وأنت يـا بـنـت الـكـلب!! لـو مـاكـنــتـيش حـتـدخـلى أوضــتك دلـوقت حـقـوم أنـزل

بالشبشب فوق دماغك !
سـتمـرة من الشتـائمـإلى حجـرة أم إستيـر وزوجهـا ساالمون ونـنتقل بـعد هـذه الوصلـة ا
هد لنا اخملرج بلوحة أخرى مكتوب عليها "وكذلك عند جيرانهم أهل إستير خطيبة بعد أن 
شــالـوم" وهى كـلـمـات تـوحى لـلـوهـلـة األولى بـالـتــشـابه الـتـام بـ الـعـائـلـتـ ولـكن واقع مـا
سنـشـاهده يـؤكد عـكس ذلك عـلى طول اخلط. فـطـريقـة األم فيـتـوريا فى الـتـعامل مع زوجـها
سـاالمون تـتميـز بالـتحضـر واالحتـرام رغم أنهـا هى األخرى أميـة وبسـيطـة حتى منـاقشـتها
البـنـتـهـا قـد تتـصف بـالـعـصـبـيـة ولـكن ال إهـانـات فـيـهـا وال شـتائـم علـى اإلطالق وتـفاصـيل
نزل بكل حجراته توحى بـالتمدن فى إطار أسرة متوسطة موائد دوالب للصينى مكونات ا
والـتحف. لوحـات مرايـا ال وجود ألى رمـوز دينيـة (شمـعدانـات أو جنمة داود.. الخ) واألهم
من كل ذلك نحن فى مـواجهة مكان ترفرف عـليه عالمات "الستر" فالـطعام فى األيام العادية
يبدو مقبوال: سمك وعدس وجميع من فى الشقة له دور فاألب ساالمون يعود من عمله وهو
يرتـدى حلـة إفـرجنيـة كـاملـة يحى زوجـته بـالفـرنـسيـة. واالبنـة جتـلس أمام مـاكيـنـة اخليـاطة
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ـعـيشى الـذى نراه واألم فى مـطـبخـها تـعد سـتوى ا تمـارس عـمال يسـاعد عـلى اسـتمـرار ا
الطـعام ألسـرتهـا يـوميـا دون االنتـظار لـيوم اإلجـازة األسبـوعيـة كمـا يحـدث فى بيت الـعائـلة
ـا التـشابه الـوحيـد هو أن أم إسـتيـر ترفض زواج ابـنتـها من شـالوم بحـجة أنه ـسلـمة ر ا
يـرتدى جلـبابـا وهنـا يتصـدى األب مؤكـدا أن ما تـقوله ال يتـفق مع طبـيعـة سلـوكهم الذى ال
ـظـهـره ولـكـن الـزوج يـدرك فـجأة يـضع أى فـروق بـ الـطـبـقـات وال يـحـكم عـلى اإلنـسـان 

مصدر هذه الفكرة الدخيلة التى تسلطت على عقل زوجته.
آه انت اتفقت مع اجليران ? ساالمون:

أيوه اتفقت فيتوريا:
هـنـا سيـتـضح لـنـا أن مصـائب أسـرة سـاالمـون فى تعـامـلـهـا مع اآلخريـن تأتى من وراء
أفكار أم أمينة التى تزرعها فى عقل اليهودية الطيبة أم إستير وجتعلها أسيرة لنمط فكرى
مادى عقيم يسيطر على حياتـها! فبعد أن تخلق موضوع اجلالبية توحى لها بطلب آخر وهو
ـال حتى يتم زواجهما ثم يدفعـها طمعها إلى الوقوع فى أن يدفع عـبده وشالوم مبلغا من ا
بـراثن اثنـ من النـصاب يـستـوليان عـلى مصـاغهـا وعلى كل مـا تملك جـارتهـا فيـتوريا من

مال ومصوغات.
لقـد أصبـحت أم أميـنة هى الـعنـصر الـرئيس الـذى يهـدد حيـاة عائـلة سـاالمون ويـسلـبها
هدوءها وذاتـيتهـا ومالهـا بل ويصـبح سلوكـها الذى يـتفاقم فى بـشاعته مع اسـتكانـة وخنوع
زوجهـا يـهدد سـلوك الـعائـلـة اليـهوديـة ويـهدد كل حـافز يـحفـزهـما عـلى البـقـاء جيـراناً لـهذه
ـسلمـة وإذا حدث كمـا فى الفيلـم التالى "العـز بهدلـة" بعد ذلك فالبـد أن تتحول أم األسرة ا

إستير وتصبح أكثر تسلطا وعصبية.عبقرية التمويه 
عنى الـكلمـة ألفالمه حيث كـان معظـمهـا مقتـبسا عن ورغم أن مزراحى لم يكن مـؤلفـا 
لـوكة له أم آلخرين وهبـة فذة (ال ندرى هـل كانت  نـصوص أو أفالم أجنـبية.. فـإنه تمـتع 
يـقفـون وراء الـسـتار) فى الـتـمـويه عـلى األهداف احلـقـيـقيـة ألفالمه مـوحـيا بـرؤيـة اجـتمـاعـية
دعية أن الرجل من ؤرخة لسينـما مزراحى ا ـقاالت ا مـتسامحة ينعـكس زيفها على بعض ا
خالل أفـالمه استـطـاع أن يـعـيـد أمـام أنـظارنـا أحـداثـا كـومـيـدية ومـيـلـودرامـيـة تـمـثل صورا
صـري واألقليات وأنه كان دائمـا مناصرا للقضـايا االجتماعية صـادقة عن العالقات ب ا
قـال الذى نـشر بـعيـدا عن أى تـوجه عنـصـرى  تلك اآلراء جنـدها قـاطـعه فى مقـاالت مثـل ا
عـام ٢٠٠٠ حتت عـنـوان "صـانع الـنـجـوم الـذى مـا زال أسـيـرا لـسوء الـفـهم"(٤)  وفـيه يـرى
كــاتــبه "أن هـــنــاك روحــاً عــامــة من الــتــســامـح والــتــفــاهم لــدى جــمـــيع الــشــخــصــيــات فى
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ــيـزة عن بـاقى أفالمـه"ويالحظ "أن شـخــصـيـة شــالـوم لم تـكن حتــمل سـمــات مـخـتــلـفـة أو 
الـشخصـيات ال من حيـث سلوكـياتهـا أو مكانـتها أو دورهـا فى األحداث فإن غـيرنا االسم
لن يـحدث أى تـغيـير جـوهرى فـى الفـيلم" !! ويـستـخـلص من ذلك "أن مزراحى بـإجادة رسم
صرى قبل تلك الـشخصيـة كان يؤكد مـدى االندماج الذى كـان يعيشه الـيهود فى اجملتـمع ا
ظهـور جـرثومـة الصـهيـونـية الـتى راحت تقـتـات وتنـمو من خالل االدعـاء الـكاذب بـان اليـهود
يعـانون من رفض اجملتمعات التى يعـيشون فيها" وينتـهى إلى القول بأنه "إذا كانت محاولة
مزراحى خلق شـخصية شالـوم الكوميدية لم تـستمر وتنـجح فإن قيمتهـا التاريخيـة والثقافية

صرية". هامة فى تاريخ السينما ا
وال تـخفى عـلى القـار أهمـيـة هذه اآلراء فى سـحب البـسـاط من أى آراء مخـالفـة. فهى
قال فى تدين الـصهيونـية من أجل منـاصرة من كان يـسعى خلدمة أهـدافها وصـاحب هذا ا
حـالة حـسن النـوايا يـبدو أنه اكـتفى بـقراءة مـلخـصات أفالم مـزراحى دون مـشاهـدتهـا. فهو
يـقـدم لقـارئه رؤى تتـعارض تـمامـا مع الـتفـاصيل الـتى يقـدمـها فى أفالمه ويـحاول أن يـخلق
ـانع من تقـبلـها إذا كـان منـطلـقها حوله "هـالة من الـريادة والـنقـاء الفـكرى" وكـلهـا أمور ال 
وكمثال عـلى أهمية التفاصيل فى أفالم مزراحى ـ بعيدا عن احلقيقة والرؤيـة النقدية الواعية
مـلخصاتها ـ نـود أن نعقد مقارنه ب مـلخص أحد اشهر أفالمه وهو "الـعز بهدلة". كما ورد
فى الـكـتيـب الدعـائى لـلـفـيـلم وبـ بـعض تـفـاصيـل أحداثـه التـى ستـؤكـد لـنـا فى الـنـهـاية أن

"الشيطان يقبع فى التفاصيل"!!
يأتى ملخص "العز بهدلة" فى الكتيب الدعائى كاآلتى: 

"تربط شالوم بائع أوراق "لوترية" وعبده صـبى "جزار" صداقة أخوية جعلتهما يشتركان
ـنزل تـسكن عـائلـة إستـير خـطيـبة شـالوم وعـائلـة أميـنة خـطيـبة فى غـرفة واحـدة فى نفس ا
عبده والعائلتان تعيشان فى احلقيقة كعائلة واحدة بالنسبة للصداقة التى تربطهما من قد

الزمن.
ـلكه ذات يـوم توفى فـجأة صـاحب مـحل اجلزارة تـاركا لـصبـيه عبـده دكـانه وجمـيع ما 
من مـال. فمـا كـان من عبـده إال أن قسم الـتركـة بيـنه وبـ صديـقه شالـوم وساعـدهمـا هذا

احلادث على الزواج كل بخطيبته.
أصبح عبده صاحب محل جزارة وأما شالوم ففتح بجانبه دكان صراف.

ة واتـضح بـعد ذلك أن ويـومـا مـا دبرت الـظـروف لشـالـوم شراء كـمـية من األوراق الـقـد
تـلك األوراق عـبـارة عن أسـهم شـركـة رجـعت لـلعـمل بـعـد أن شـلت حـركـتـهـا مـدة طـويـلة من
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وهـكـذا أصـبح شـالوم مـلـيـونيـراً وشـارك عـبده مـنـاصـفة فى جـمـيع أمـواله ولم يـجد الزمن 
الي االثنان طريقة أفضل من شراء بنك وانتـشر اخلبر كلمح البصر وأصبح االثنان من ا

الذين يشار إليهما بالبنان.
ـاليـة وعلى حسن حتصل لـلبطـل مـفاجآت غـريبـة لطيـفة مـبنيـة على جـهلهـما بـاألعمال ا
فاجآت حواديت غـرام ظريفة وشيـقة فى نوعها نيتهـما وصفاء ضمـيرهما من ضمن تـلك ا

وكما كان فى احلسبان خانتهما الظروف اللئيمة.
ال يـرجعان إلـى عيشـتهما وفى النهـاية نرى الـعائلـت بعـد سوء تفـاهم أساسه الفـوز با

ة بكل بساطة وكل منهما يفكر فى ذات نفسه حقيقة أن "العز بهدلة". القد
ـرئية ألحـداث "العـز بهدلـة" ١٩٣٧ سنكـتشف للـوهلة إذا انتقـلنـا إلى تفاصـيل الصورة ا
األولى أنـهـا تدور فـى وقت ينـتـشر فـيه مـلـصق مكـتـوب عـليه "أوالد مـصـر" وهـو عنـوان فـيلم
زراحى أنتـجه عام ١٩٣٣ أى قبل إنـتاج "العـز بهدلـة" وعلى مسـافة منه مـلصق آخر سـابق 
ـلـصـقـان عـلى حـوائـط واجـهـات مـحالت الـشـارع الـذى يـعـمل فـيه مـكـتـوب عـلـيـه لإليـجـار وا

سلم عبده (أحمد احلداد) واليهودى (شالوم). الصديقان ا
لصقـ "أوالد مصر" و" لإليجار " غزى الـساخر فى الربط بـ ا سرعان ما نـكتشف ا
عندمـا نتتبع سلـوك عبده ونقارنه بـسلوك زميله الـيهودى فمع مشـهد البداية جنـدهما ينامان
نبه فى الصباح يستيقظ شالوم مسرعا بينما يستمر سويا على فراش واحد.. يرن جرس ا
عــبـده غـارقـا فى نـومـه يـنـاديه شـالـوم ولـكـن دون جـدوى فـيـضـطـر إلى اســتـخـدام الـكـلـمـة
السحرية الـتى توقظه وهى "معلمك أهو" هنا ينتـفض عبده ليقول لشالوم صارخا: "أنت كل
ـنبه دق ـنـبه لـيه"? فـيرد عـلـيه شـالـوم وهـو يـكـتم غـيـظه: "ا يوم تـصـحـيـنى أمـال أنـا جـايب ا
ب" وعنـدما يـهبط عـبده إلى مـحل اجلزارة نـكتشف سـبب خوفه من وصـرخ وأنت عايـز لك 
علم فهو يستقبلة بـ "الشلوت" فى مؤخرته فيكون رد فعله القول "صباح اخلير يا معلمى"!! ا
لـم يكن سـلـوك عـبده شـاذا عن سـلـوك اآلخرين مـن "أوالد مصـر" فـفى مـشهـد آخـر نراه
يـجلـس بـاكـيـا أمام مـحـل اجلـزارة بعـد أن مـات مـعـلـمه يـحـيط بـه مـجـموعـة مـن أوالد مـصر

البسهم البلدية.
واحد: عمل طيب إنه ساب الفلوس والدكان للراجل عبده الغلبان ده

عبده: يا ريته يا سيدى ما سبليش فلوس وفضل فى الدنيا دى الله يرحمك يامعلمى
شهد) عبده فى ايه ? شالوم: (يدخل ا

عبده: الله يرحمه البركة فيك
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شالوم: معلش ماتبكيش من غير شغل.. من غير شغل اللى حكسبه أنا وانت بالنص
عبده: ده كان بيحبنى زى ابنه

شالوم: ابنه ?! امال ده كان كل يوم يصبحه بالشلوت
واحد ٢: طب وماله شلوت.. بنية مش معلمه

واحد٣: ده خيره عليه لغاية النهاردة
واحد٤: أمال م اللى علمه الصنعه
واحد٥: قله هو أكل العيش بالساهل

عـلم عبده داخل شـهد ينـتقل بـنا مزراحى إلى مـشهـد آخر نرى فـيه ا وفى أعقاب هـذا ا
دكـان اجلـزارة وهــو يـتــعـامل مع صــبـيه بــنـفس مــنـطق "الــشـلــوت" لـنــصل إلى قـنــاعـة بـأن
الكوميديا عند مزراحى لم تكن سـوى وسيلة لتدعيم مواقفه من سلوكيات "أوالد مصر" التى
يرى أنـهـا تـتـصف بالـكـسل والـنـفاق واخلـنـوع واالسـتـسالم لـلقـهـر وال مـانع عـندهم من أن
يكـونوا دائـما لإليـجار بـينـمـا جند أن ردود أفـعال شـالوم تـتمـيز بـالصـدق والوفـاء ليس فى
ا أيـضا فى قدرته الـتى ستتـأكد فيـما بعـد على التـطبيق شـاركة الوجـدانية فـقط وإ إطار ا

العملى لكل كلمة تصدر منه.
ـنـأى عن احـبـاطـات الـشـبـاب فـهـو يـخـاف من تـسـلط حـمـاتـه فـيـتـوريا لم يـكن شـالـوم 
ويسعى إلى حتقيق رغبـاتها ورغبات خطيـبته إستير واحتـواء غضبهما ولكـنه عندما يحالفه
احلظ ويكـتشف أن الورق القد الـذى اشتراه من أجل أن يستعـمله عبده فى محل اجلزارة
ورفض األخـير أن يستلـمه أو يدفع ثمنه لم يكن سـوى أسهم مفقودة لشـركة مقاوالت أعلنت
إفالسـهـا من عشـر سـنـ واستـعـادت قيـمـتهـا لـتسـاوى أكـثر مـن ٦٥٠ ألف جنـيه.. ويـصبح
ـبـلغ بل يـطـلب تقـسـيـمه إلى نـصـف شالـوم فـجـأة من األثـريـاء ولكـنه يـرفض اسـتالم كل ا
ـسـلم "مش هـو ادانى نـصف فـلـوسه وأنـا كـمان نـصف له ونـصف لـعـبـده صاحـبه اجلـزار ا
أديـله نـصف فـلوسى" وهـو مـا يعـنى أنه لـو كـان قد اقـتـرض بضـعـة جـنيـهـات من عبـده فـهو

يردها إليه أكثر من ٣٠٠ ألف جنيه بل ويجعله شريكا له فى إدارة بنك شالوم.
فى الـوقت ذاته لم يـكن مـوقف عـائلـة إسـتـيـر من عائـلـة أمـيـنة خـطـيـبة عـبـده يـخـتلف عن
شاركة فى شرب وا أكل وا موقف شالوم من صديقه  فحياتهـما تكاد تكون مشتركة فى ا
شاركة لصالح عائلة أمينة ناسبات االحتفالية مثل شم النسـيم ولكن غالبا ما تكون هذه ا ا
الـتى يصل بهـا األمر إلى اقـتراض صالـون الست فيـتوريـا لالستعـراض به فى موكب شوار

أمينة:
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فيتوريا: (العـمال يهبطون بالصالون) على مهـليكم ياجدعان أوعوا تكسروا لى حاجه هو
قدامكم صاغ سليم

أم أمينه: ماتخافيش ياست فيتوريا. دول حيلفوا بالشوار شوية كده ويرجعوا حاال
فيتوريا: ال وحياتك مش قصـدى ان كنتى عايزة كمان الدوالب أبو تالت مرايات وحياتك

أسلفهولك
أم أمينة: كتر خيرك انشا لله مانعدمكيش أبدا ياحبيبتى

نـطقة على الـعربات الكارو وننتقـل من احلوار إلى مشهد شـوار أمينة الـذى يتجول فى ا
تـصاحـبه موسـيـقى حسب الـله ولنـتـب كـيفـية الـتـفاف مـزراحى على طـقس شـعبى بـوصمه

ظهرية فى مقابل افتعاله مواقف يهودية تصبغ عليهم مظاهر الكرم والتضحية. بالزيف وا
أمـا شـالوم فـهـو يقـتـسم كل شىء بـينه وبـ صـديقـه عبـده: الـثروة الـطـائلـة إدارة الـبنك بل
ويشـيد لـكل منـهمـا سرايـا مـستـقلـة تبـدو وكأنـها قـصر ضـخم ولـكن بيـنمـا كانت سـرايا شـالوم
مارسة لعبة الطاولة فضل  كان ا لتقى الدائم لعـائلة زوجته إستير وعائلة أمينة زوجة عـبده وا ا
ب حماه ساالمـون واحلاج إبراهيم والد أميـنة  بينمـا كان عبده يحـرص على أن يجعل سرايته
بـعـيدا عن االسـتهالك لـدرجة أنـه يرفض طـلب شالـوم إلقامـة حفـل عشـاء لبـعض أصدقـائهـما وال
صاريف بينهـما بالنصف وأن يستعير من منزل يتنازل عن رفضه إال بـعد أن يشترط أن تكون ا
طـبخ والنتـيجة أنه عـندما يـحضر الـضيوف إلى سـرايا عبده شالوم الـفضة والصـينى وأدوات ا
يجـد شالـوم نـفسه وقـد أصـبح فى نظـرهم مـتطـفال على عـبـده بل ويسـمع أحـدهم يقـول "أنا مش
فـاهم ده شالوم وحماته ومراتـه كلهم عايش عـلى قفا عبده" ويحـاول شالوم أن ينفى ذلك ولكن

دون جدوى خاصة عندما يوافق عبده على هذه االدعاءات!!
كـان من الـطـبـيعـى أن يغـضب شـالـوم غـضـبـا حـقـيـقـيـا ولـكن الـغـريب أن يـغـضب عـبده
ـصاحلـة ب ـا حتـققت ا أيضـا ولـوال تدخل أبـناء الـطـرف حـفاظـا على جـيـرة ثالث سـنة 
ـرة تأتى وفى أعقابهـا تدهور البورصـة وإعالن تفليسة صاحلة هذه ا شالوم وعبده ولـكن ا

تلكات شالوم وعبده. عمومية على كل 
وينتهى الفـيلم وقد عادت األمور إلى مـا كانت عليه فى البـداية يعود عبـده للعمل كصبى
ـالك اجلديـد حملل اجلـزارة أما شـالوم ونـراه وهـو يعـد نـفسه لـتلـقى "شـلوت" الـصبـاح من ا
ـرة يـحمل ابـنـته من إستـيـر وهى طفـلة فهـو يـنادى عـلى أوراق الـيانـصيـب ولكـنه فى هذه ا
جميلة تفرض مالمحها البريئة على كل متفرج يهودى للفيلم أن يسأل نفسه هل من األفضل

أن تنمو هذه الطفلة وسط موبقات هذا اجملتمع? أم أن فى األفق مكاناً أفضل?!.
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عـنـدمـا تـعلـن تـفلـيـسـة بـنك شـالـوم فى فـيـلم "الـعـز بـهـدلـة" علـى يد أشـخـاص لـهم مالمح
ثلون البنك العقارى وبنوك التجارة والصناعة واألراضى وجميعها على مستوى مصرية و
الـواقع ساهم الـرأسمالـيون اليـهود فى إنشـائها وإدارتـها فى وقت وصل فـيه تغلـغلهم داخل
ـكن تـخـيله الـيـة فى مـصـر فى الـنـصف األول من الـقـرن الـعـشـرين حـدا ال  ـؤسـسـات ا ا
نـصبح عـلى يقـ بأن فـيلم "الـعز بـهدلـة" بل وكل أفالم سلـسلـة شالـوم ـ كانت تـستـهدف من
ـصـري وكـأنهم يـتـأرجحـون على شخـصيـة شـالوم الـفقـيـر هدفـا مراوغـا يبـدو فـيه اليـهود ا
حـافـة الـفـقــر وال أمل لـهم سـوى فـى ثـروة مـفـاجـئــة أو مـكـسب من ورقـه يـانـصـيب رغم أن
ادى كان مـتفردا ولم يكن بينهم بوجه عام سوى نسـبة ضئيلة من الفقراء ترعاها وضعهم ا

ال والكساء(٥). الطائفة اليهودية با
إن رؤيــة مـزراحى لــلـيــهـود فـى مـصــر من خالل شــخـصــيـة شــالـوم كــانت رؤيـة يــهـودى
أشكـنازى من أصل غربـى جتاه اليهـود السفـارد الشرقـي الذين اسـتقروا فى مـصر منذ
قرون واستجابوا لتيار احلياة فيها ولذلك كانت رسالته هى أن يشوه تلك االستجابة ويؤكد
سلم وفى ظل قناعة صهيونية عدم جدواها فى ظل عيوب تنخر فى سلـوك جيرانهم من ا

يعاد. طلوبة لتشييد أرض ا وهى أن الفقراء من اليهود هم الطبقة ا
مجتمع عنصرى مجتمع عنصرى 

ال بل أيضا من إن شالوم فى األفالم التى أنتجهـا مزراحى لم يكن محروما فقط من ا
ـارسـة أنـشـطـة اجـتـمـاعـيـة وريـاضـية جنـدهـا تـتـوافـر فى فـيـلم مـثل "الـريـاضى" احلق فى 
للمـسلمـ دون غيرهم وهـو ما يتـنافى مع احلقـيقة الـتى تؤكد أن الـيهود كـان لهم جـمعيات
وأندية اجتماعية ورياضية ومـثل بعضهم فى بعض الدورات والبطوالت األوليمبية باإلضافة
ـكـابى الريـاضـيـة فى اإلسكـنـدرية الـتى حتـولت عـلى مـستـوى مـصر إلى إلى دور جـمـعيـة ا
ـكـابى" وكان مـن أهدافـهـا خلق أجـيـال من الـشبـيـبة "االحتـاد اليـهـودى الريـاضى واألدبى ا
الريـاضي األصحـاء من أجل حتقيق األهـداف الصهـيونية فى إقـامة وطن قومى لـليهود فى

فلسط وتشجيعهم على دراسة اللغة العبرية(٦).
وذجـا مثالـيا للـتوجه السـياسى لسـينمـا مزراحى فهـو من إنتاج يعد فـيلم "الريـاضى" 
ا من إخراج كل من نيجل وكليمان شركته وتأليفه ولكن ليس من إخراجه كما هو شائع إ
مـزراحى ويبـدو أنهـما شـقيـقاه ويـربط الفـيلم بـ أحداثه وصـدى أحداث ريـاضيـة شهـدتها
شاركة فى مـباريات كرة القدم فى الدورة مـصر خالل العشرينـيات عندما أتيح لهـا فرصة ا
األوليمبـية وحققت جنـاحا من خالل العب من أمـثال حجازى وسـالم ورياض وأباظة. ولكن
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ـسئـول هـذا التـألق يتـحول فى احلـاضـر إلى تعـثر وتـقهـقر إلى الـوراء وفشل فى مـساعى ا
عجزة!!  إلحياء هذه اللعبة الشعبية.. وهنا يظهر شالوم ليحقق ا

ـتجول يعشق الـكرة إلى حد اجلنون.. يقف إن شـالوم بائع سندوتـشات الفول والفالفل ا
باريات بعربته بـجوار أحد النوادى الـكبرى فى اإلسكنـدرية ليحقق هـدف هما أن يشـاهد ا
فى مـدرجات الـدرجـة الـثـالـثـة مع أوالد الـبلـد من مـتـسـلـقى أسـوار الـنـادى وأن يسـاهم فى
ا يـشـجع أوالد البـلـد على تـشـجيع الـالعبـ بـأن يبـيع لـهم السـنـدوتشـات بـنصف الـتـمن 
خداعه بادعـاء أنهم من الالعـب للـحصول عـلى سندوتـش بـسعر سـندوتش واحد وعـندما
يكتـشف شالوم اخلديعـة يحاول أن يقـبض على أحدهم ولكن يـبدو أن هناك رؤيـة استبدادية
للـسـلـطـة جتـاه الـيـهـود فـبدال من أن يـأتى عـسـكـرى الـدوريـة لـلـقـبض عـلى الـلص يـحاول أن
ينـاصره باعتـباره من أوالد البلـد األمر الذى يجـعل شالوم يسـتسلم لقـواعد اللعـبة السائدة
فى احليـاة ويـحاول إرضـاء اللص بـإعطـائه مزيـداً من السـندوتـشات ومـزيداً من الـسالمات
ألمه وأفـراد عائـلته وعـندما يـنصـرف العـسكـرى واللص من الـكادر يـتوجه شـالوم فى لـقطة
مـتــوسـطـة لـيـردد فى مـواجــهـة اجلـمـاهـيـر: يــا حـرامـيـة يـا والد الـكـلـب! وهى كـلـمـات تـطـول

العسكرى واللص وكل من يشاهد الفيلم !!
ارسـات أوالد البـلد والشـرطة جتـاه شالـوم جتعلـه يحاول بـحمـاس زائد أن يـساير إن 
أسالـيبهم فى الـفهلـوة والغش والقسـوة ولكن دائمـا ما يالحقه الفـشل يتسـلق سور النادى
بـاراة تاركـا كلبـاً صغـيراً حلـراسة عـربة الفـول من اللـصوص ومع بـداية أحداث لـيشاهـد ا
ـتـوازى بـ تـعـلـيـقـات مـديـر الـنـادى وحوارات ـتـفـرج من خالل الـقـطع ا بـاراة يـكـتـشف ا ا
ـبـاراة أن شـالــوم يـعـرف بـالــضـبط مـوطن الــداء فى الـفـريق شـالــوم مع أوالد الـبـلـد حــول ا
صـرى وهو افتقاده إلى العـب هجوم فى خط الوسط وألنه يسـمع من البعض أن الواحد ا
ـطلـوب وقد سـألة مـسألـة تمـرين.. يتـخيل نـفسه الالعب ا ـكن يبـقى لعـيب وأن ا لـو اتـمرن 
ارس التمـرين على لعب حـملته اجلـماهيـر على أعنـاقها وفى حلـظات من النـشوة يقـرر أن 

الكرة ولكن أين?.
ا يتسبب فى ثورة تـواضعة  ارس فيه الـتمرين سوى حجرته ا لن يجـد شالوم مكانا 
من جـيرانه تنتـهى بضربه علـقة ساخنـة تصاحبـها شتائم مـقذعة من عيـنة "الله يبـتليك بوجع
ضرسك" "الله يـخرب بيتك" "إنشـا لله تكون جـات له مصيبـة تاخده" إلخ والنـتيجة هروبه من
نـزل ثم الـعودة وقـد اخـتفى وجـهه خـلف كم هائل من الـضـمادات الـطـبيـة ولكـن بعـكس ما ا
كـان متـوقعـا يـستـقبـله اجلـيران بـالتـرحاب والـسـؤال على صـحته ونـعـرف أن سبب حتـولهم
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ريب تلغراف قـادم إليه من دمنهور يـخبره أن خالته سريـنا توفيت وبأنـها تركت له ميراثا ا
ـرتقب تـسـتمـر تـداعيـات الـنفـاق واالسـتغالل من يـراث ا ومن أجل الـسعى لالسـتـفادة مـن ا
ـسـلـمـ مع كـلـمـات مثل "إحـنـا جـيـرانك خـلى بـالك ويـانـا" ثم وداعـهم له بـأمـنـيات جـيـرانه ا

يراث الكبير !! السالمة من أجل العودة با
ولكن الـواقع الذى حتـاول عائـلة مزراحـى أن تقدمه لـنا ال يـبشـر بوجـود أثريـاء يهود فى
مصر فى تلك الفـترة!! فهم إما بـاعة جائلون أو خـدم.. لذلك عندما يـذهب شالوم إلى عنوان
توفـاة يكتشف أن الفيلال الفخمة التـى كانت تقيم بها ما هى إال مكان كانت تمارس خالته ا
فيه عملـها منذ سنـوات طويلة كخـادمة وأن ميراثهـا عبارة عن فستـان وحذاء قد ولكن
صرى صـاحب الفـيلال أنه على اسـتعـداد لتوظـيف أم شالوم أو إكرامـا لها يـخبره الـباشـا ا

أخته مكان خالته مقابل ستة رياالت فى الشهر!
وفى طــريق الـعـودة من دمــنـهـور إلى اإلسـكــنـدريـة يـلـتــقى شـالـوم فى الــقـطـار بـشـخص
يكتـشف أنه.. العب نادى احمللـة "سيد جـودة" (شخصـية حقـيقيـة) ويبث هذه الـلقاء احلـيوية
ـطلـوب فى فـريق الكـرة بـأحد الـنوادى ركـز ا فى أوصـاله خاصـة عـندمـا يـعرف أنه يـحـتل ا
ه إلى مـديـر النـادى ومـتـابعـة اخـتـباره ثـم تدريـبه ثم يـتـطوع اإلقـلـيـميـة ويـقـرر شـالوم تـقـد
فضل خـاصة وأن النادى نـشود لنـاديه ا ا سيـحقق النـجاح ا بـتوفيـر اخلدمات الالزمـة طا
ـصرى فى على وشك الـلعب مع فـريق جلـوريا األجـنبى الـذى سبق وأن تـغلب عـليه الـفريق ا
األولـيـمـبيـاد ويـرفع شـالوم شـعـار "االنـتصـار من أجل رفع رأس مـصـر عـاليـا أمـام الـعالم"

صرى لو حالفه التوفيق سيكون الفضل لشالوم. ويشعر اجلميع أن الفريق ا
يـتـوقف شـالوم عن بـيع الـفول والـفالفل ويـوجه زبائـنه إلى بـائع فـول وطعـميـة أخـر اسمه
نى طعم الشـعبى للـفول والفالفل الـذى أداره يهودى  " ويـبدو أنه يشـير هنا إلـى ا "بنـيام
طـعم مـفـضال عـنـد زبـائن األطـعـمة الـشـعـبـيـة من أبـناء األصل يـدعى بـنـيـامـ وكـان هـذا ا
اإلسكنـدرية ولم يـنافـسه فيـها أى مطـعم آخر حـتى رحيـله إلى إسرائـيل عقب حرب ٥٦(٧)
زراحـى أن يجـعلـها تـعكس جـو التـسامح الـذى كان يـعيـشه اليـهود ـكن  وهى إشـارة كان 
على مستوى الواقع وليس مجرد معلومة توحى بضآلة وتواضع األعمال التى يقومون بها.
ـنـطـويـة عـلى مـسـتـويـات فى الـطـرح يـصـعـب مـقـاومـة اإلغراء ـشـاهـد ا ولـكن مـا أكـثـر ا
هـاجر يونانى.. توافرت له بالتركـيز عليها.. فـشالوم يقرر أن يـتناول طعامه فى مطـعم كبير 
عامـلة الطيبة ومن يحتج من الـزبائن عليه أن يتوقع وجبة كل اإلمكـانات إال الطعام اجليد وا
طعم اجلـلف الضخم.. وبـحكم ما يـرى يضطـر شالوم إلى برح من صـاحب ا من الضـرب ا
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هم تـنـتهى أن يـكـتم رغـبته فى االعـتـراض علـى الصـرصـار الكـبـير الـذى يـتصـدر وجـبـته!! ا
ــطــعـم بــأن شــالــوم له خــبــرة عــمــلــيــة فى مــجــال ــقــززة بــاكــتــشــاف صــاحب ا الــوجــبــة ا
فيدعوه إلى اإلشـراف على مطعمه أثناء فـترة غيابه إلحضار زوجـته اجلديدة كاتينا األطـعمة

من بلدته.
طـعم سيئ وفـى أيام قـليـلـة تنـجح قدرات شـالـوم على االبـتكـار واالنـضبـاط فى حتـويل ا
الـطعام والسمعـة إلى "ريستوران" أنيق يـحمل اسم "الرياضى" ديكوراته عـلى هيئة كرة قدم
وجرسوناته يرتـدون مالبس العبى الكرة وزبائنه يـتناولون أطعـمتهم الشهيـة على أنغام فرقة
ثيرة وهى البس الرياضية ا البس الرسمية وتصاحبهم مغنية حسناء ترتدى ا موسيقية با
صـريـون شـالـوم لـيـحقـق آماله تـغـنى: "الـرياضـة واإلرادة سـر الـسـعـادة "ولـكن هل يـتـرك ا
لكه اآلخرون إن أحد البـلطجية يحاول الـتحرش بالعامل وأحالمه حتى ولـو من خالل ما 
ـالك اليونانى لـتبدأ مـعركة تـأتى على كل ما أجنزه نطق ا ـطعم فيتـصدى له شالـوم  فى ا

طعم إلى ركام من األخشاب. ويتحول ا
صـريون مـرة أخرى إلحـباط طـموحه ـصائب عـلى رأس شالـوم يتـدخل ا وحتى تـكـتمل ا
ــصـرى لــكـرة الـقــدم عـلى الــفـريق األجــنـبى حـيـث يـحـرض أحــدهم عـلى فى فـوز الــفـريق ا
ـبـاراة بـدونه ـصـرى ومـعه شـالـوم لـتـبـدأ ا اخـتـطـاف سـيـد جـودة الـنـجم الـذهـبى لـلـفـريق ا
وليصبح فوز الـفريق األجنبى أمرا مؤكدا لكن ينجح شـالوم رغم ضآلة حجمه فى التخطيط
باراة فى الـلحظات والتنفـيذ إلنقاذ سـيد جودة والـتخلص من مخـتطفـيهما لـتنقلـب موازين ا

صرى. األخيرة ويتحقق الفوز للفريق ا
وينتـهى الفـيلم وقد حـقق شالوم الـسعادة لـلجمـيع انتـصرت مصـر على الفـريق األجنبى
وفاز الـنادى بـفريق مـتكـامل والعب كبـير وفاز الالعـب سيد جـودة بقـلب ابنـة مديـر النادى
كن أن دير وهـو أقصى ما  أما هـو ـ نقصـد شالوم ـ فـكان نصيـبه قبلـة من خادمة ابـنه ا

يتوقعه فى هذا اجملتمع.
نصائح لشالوم وطائفتهنصائح لشالوم وطائفته

وعـلى الـرغم من أن شـخـصـيـة شـالـوم كـانت حتـظى بـعـطف ومـنـاصرة مـزراحى إال أن
الـطــريــقـة الــتى عــوجلت بـهــا داخل األفالم تــوضح أن مــزراحى لم يــكن يــرى أمال فى هـذه
النوعية من الـيهود التى تعيش فى ظل الـلغة العربـية وخارج إطار الثقـافة األوروبية وخاصة
الفرنسية لذلك كان عليه عبء دفع هذه الفئة إلى أحضان هذه الثقافة.. فتراه يجعل شالوم
فى "العز بهدلة" يستمتع باإلحساس بأن السندات الورقية التى اشتراها من بائع للمخلفات
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ويـدعـو اآلخرين إلى ـة هى شـهادات من الـلـيسـيه ويـتفـاخـر بأنـه حاصل عـلى إحـداها الـقد
ـزعـوم ومـجــرد الـشـعـور بـهـذا ـؤهـله الـعــلـمى ا مـشـاهــدته وهـو يـقف بـجــوارهـا مـتـبـاهـيــا 
اإلحـسـاس يوحى لـنـا بأنه يـحـمل رغـبات دفـيـنة جتـاه الـتعـلـيم وخـاصة عـنـدما يـلـتقط كـلـمة
سـلم عبـده بطابق الـفرق ب ا يـجعل الـفرق بيـنه وب زمـيله ا فرنـسية مـن هنا أو هـناك 
نطق العام غير متعلم ولكن يبدو أن شالوم قد استوعب "العلم" و"اجلهل" رغم أن كليهما با
ندوبان" ١٩٣٤ أو الـدرس السابق عندمـا وقع فى مأزق اجلهل باللـغة سواء الفرنـسية فى "ا

اإلجنليزية فى "شالوم الترجمان" ١٩٣٥ وهو الفيلم الوحيد الذى ألفه وأخرجه شالوم.
 "ليلى" الضحية "ليلى" الضحية

يـة الـثانـيـة. حيث ـكـنا أن يـسـتمـر شـالـوم فى السـيـنمـا مع بـوادر احلرب الـعـا لم يكن 
ـستقبل يـنبئ بتفـاعالت غير مضمـونة العواقب. وغم أن أصبح اليـهود فى بؤرة األحداث وا
ـلك كل اخلـصائص والـقـدرات الـفـنـية لإلبـداع إال أنه قـيـد نـفـسه ـ عن قـصد شـالـوم كـان 
ـؤدى لشـخصـية يـهوديـة حتمل نـفس اسمه احلـقيـقى لذلك لم مـثل اليـهودى ا داخل إطـار ا
ـا يـحتـم تواريه عن يـعـد مسـتـسـاغـاً أن يقـوم بـدور مـصـرى عادى يـحـمل اسـمـاً محـايـداً 
األنـظار لـيـسـتـمـر مـزراحى مع األفالم الـتى يـضطـلع بـبـطـولـتـهـا عثـمـان عـبـد الـباسـط (على
طربة علم بحـبح (فوزى اجلزايرلى) ثم أجاز لنـفسه أن يستخدم (لـيلى مراد) ا الـكسار) ا
ـشـرقـة فى سـلـسـلـة أفالم اضـطـلـعت فـيـهـا بدور ـالمح ا الـيهـوديـة ذات الـصـوت اجلـمـيل وا

البطولة وهى حتمل اسمها احلقيقى "ليلى".
فى األفالم اخلمسـة التى أنتجـها وأخرجها تـوجو مزراحى للـيلى مراد سنـجد أن احلبكة
تـدور حول مـجـتـمع ـ سـواء فى الـريف أو احلـضـر ـ تـشـيع فـيه لـلـوهـلـة األولى أجـواء الـثراء
واجلاه والتـحضر ولكن تلك الصفات سـرعان ما تذوب وتختفى ليحل مـحلها نزعات اخليانة
نهـجية والـتآمر والـتفسخ والـتى دائمـاً ما تكـون ضحـيتهـا "ليـلى مراد" وهى رؤية تـتصف بـا

فى استثمار تيمات حققت النجاح من قبل.
عـادل النسـائى لشـخصيـة. شالوم إن لـيلى مـراد فى تلك األفالم تـكاد تكـون هى ا
فى كومـيـديات مـزراحى. ولـكن مع تـغيـيـر فى الـطبـقـة التى يـتـعـامل معـهـا كل منـهـما
ظاهر االجتماعية التى حتيط به فيهودية شالوم معلنـة بداية من اسمه ومرورا بكل ا
لكن تـبقى "يهوديـة" ليلى متـوارية وراء األحداث حتى ولـو بدت شخصـية تنتمـى لعائلة
غـيــر يـهـوديــة داخل أفالم مـزراحى الــتى أنـتـجـت جـمـيــعـاً قـبل أن تــشـهـر لــيـلى مـراد

إسالمها عام ١٩٤٦ .
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ـقارنـة ب ولـعل من الطـبيـعى أن يفـصح بعـض النـقاد عن دهـشتـهم بل وصدمـتهم من ا
"شـالـوم" و"لـيــلى مـراد" وأن يـخـتـلـفــوا مع هـذه الـرؤيـة ولـكن دعــونـا نـأخـذ هـذا االخـتالف
ـتـابـعـة تـلك األفالم بـشـكل أكـثـر تـركـيـزا وأن ال نـكـتـفى بـالـتـعـامل مـعـهـا كـمـجرد مـنـطـلـقـا 
ميلـودراميات غـنائيـة اأنتجت من أجل الـترفـيه والتجـارة أو أنها ظـهرت فى وقت مسـتقطع

ليس له عالقة بالتوجه العام الذى شكل أفالمه السابقة والالحقه لها .
حتـاصـر شرارات اخلـيـانة والـتـفسخ االجـتـماعى فى مـصـر " ليـلى " مع أول أفالمـها مع
ـطرة" ١٩٣٩. عـندمـا تـقع ليـلى ابـنة الـبـاشا فى حب شـاب يـخدعـها تـوجو مـزراحى "لـيلـة 
حتى يـفقـدها عـذريتـها ويـفر هـاربا.. ثم يـأتى فـيلم "لـيلى بـنت الريف" ١٩٤١ لـتتـعرض لـيلى
ارس عربدته مع دينة الثرى الذى  دارس الفرنسية! خليانة زوجـها ابن ا الريفية خـريجة ا
نـحـرف حتـاول اسـتغالل ثـرائه ثم تـضـحى ليـلى بـسمـعـتهـا فى فـيلم "لـيـلى بنت شـلـة من ا
مـدارس" ١٩٤١ حتـى ال تصـدم ابن عـمـهـا الـذى حتـبه عـنـدمـا يـكـتـشف خـيـانة زوجـته  وال
ــدويـة من سـقـوطـهـا فى بـراثن وأدران يــحـول جـمـال ومـوهـبـة لـيـلـى فى الـغـنـاء وشـهـرتـهـا ا

أخوذ من غادة الكاميليا . وشوائب نفس اجملتمع فى "ليلى" ١٩٤٢ ا
إن مـنـهـجـيـة مـزراحى فى تـصـويـر األجـواء احملــيـطـة بـ"لـيـلى مـراد" سـتـنـعـكس عـلى كل
دوية مثل "غادة الكاميليا" ولندع أفالمها حتى ولو كانت مقتبسة من نص أدبى له شهرته ا
أنفسنا نتـوقف أمام مشهد واحد فى فيلم "ليلى" وفيه نكـتشف حيلة مزراحى لتأكيد منهجه
وإن كـان اإلحسـاس ما زال يـراودنا بأن ثـمة " كـاتب شبح " يـقف وراء بعض سـينـاريوهات

أفالمه التى يدعى كتابتها. وذلك لتباين مستواها الفنى رغم توافق رؤيتها العامة.
ـكن أن نـتـقـبـله بـكـل الـنـوايا ـثـال ـ فى فـيـلم "لـيـلى"  إن مـشـهـد الـبـدايـة ـ عـلى سـبـيل ا
احلـسنـة كما وصـفه صالح طنـطاوى فى كـتابه "رحلـة حب مع ليـلى مراد" ويـأتى على الوجه
ـشاهد بـبطاقـة دعوة حلـفل ساهر مـكتوب عـليه ١٩٢٨ ثم يـتسع الكـادر فنرى التالـى: تبدأ ا
ـصــريـ واألجـانب.. وفى حــوار سـريع ذكى بـ قـاعــة هـائـلـة بــهـا مـدعـوون كــثـيـرون من ا
ـشهورة طـربة ا دعـوين نعـرف أننـا فى قصـر أحد البـاشاوات وأن هـذا البـاشا قد دعـا ا ا
صريـ عن السبب فى عدم وجود ليلى إلحـياء السهرة ثم نـرى ضيفا أجـنبيا يسـأل أحد ا
ا قاعدين فى ـصرى قائالً : الـهوا موجـودين  إ مدعـوات مصريـات فيرد علـيه الضيف ا
صـريات البـنوار وراء الـستـاير وفى احلـال ترتـفع الـكامـيرا إلى الـبنـاوير فـنرى الـسيـدات ا
خـلف الـسـتـائـر ثم نـرى واحـدة مـنـهـن تـرفع الـسـتـار قـائـلـة : أهى جت أهه  أهى دى لـيـلى
ـغنـيـة. يـا اخـتى علـيـهـا ثم تـهبـط الكـامـيـرا إلى صـالة احلـفل لـنـسـمع حـوارا متـنـاثـرا ب ا
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الرجال والنساء عن ليلى وعن شهرتها وعن العشاق الذين عرفتهم وعن جمالها وأناقتها...
شـهد بأمـانة ولكن دون أن يـدرى جتاهل تفاصـيل غاية فى لقـد رصد صالح طنـطاوى ا
األهـميـة ينـسج فـيهـا مزراحى بـ احلوار واألدوات الـسـينـمائـية (مـونتـاج. تـصويـر. تمـثيل)

ليصل بنا إلى أبعاد اجتماعية وسياسية متوافقة مع منهجه شديد الرسوخ.
وذجاً مثاليـاً لكيفية عـرض مزراحى لرؤيته جتاه مصر شهد يعـد  إن احلـوار فى هذا ا
ـصريـ من الـنـساء والـرجـال. فبـعـد أن نعـرف أن "لـيلى" مـغـنـية جـمـيلـة يـصفـهـا أحدهم وا
بأنها: "أحسن صـوت فى مصر" تضيف لنـا إحدى النساء من خـلف ستائر البنـاوير معلومة
غنيـة اللى خربت بيت عـبد العظيم بـاشا" ثم تنتقل الـكاميرا من أعلى أخرى: "بقولك لـيلى ا
إلى أسـفل لـنسـمع ضـابط مـن الضـيـوف يـضـيف مـعـلـومـة جـديدة مـن خالل حـديثـه مع أحد
مرافقيه: "هى دلوقت مع ضابط تركى غنى أوى" وهـنا يأتينا على الفور تعليق من امرأة فى
الـبـناويـر: "أل ما هى سـابت الـضابط الـتركى بـعـد ما خـلصت عـليـه" وألننـا على يـق من أن
ـرآة لم تـسـمع من مـوقـعـهـا الـبـعـيـد الـضـابط لـتـعـلق عـلى كل مـا قـاله. هـنـا يـكـمـن مـنـظور ا
ـصريـة" ليـست مثل الـفـرنسـية مـرجريت جـوشيه الـغانـية مـزراحى فلـيلى "غـادة الـكامـيلـيا ا
احملـترفـة التـى ال تمـلك سوى جـسـد جمـيل وروح تـصبـو للـحب ولـكنـها امـرأة تـملك اجلـمال
صرى وهبـة التى جـعلـتهـا أحسن صوت فى مـصر ولـكن وجودهـا فى اجملتـمع ا والرقـة وا
جـعلها فريسة لكـبار الباشاوات والضباط واألثـرياء والغرباء ينهشـونها بأنياب الشهوة فال
تشفع لـها موهـبتهـا أو رقتهـا وتتحـول إلى مجـرد "غانيـة"ال تملك احلق فى احلب بل وتـتحول

ميت. إلى كيان يتداعى حتت داء الصدر ا
لـقد قـضت ليـلى متـأثرة بـطـبيـعة اجملـتمع الـفاسـد الذى كـتب عـليـها أن تـعيش فـيه. ليس
ا يـعشن خـلف احلجـاب ويرتدين ـا أيضـاً بنـسائه الالتى يـحسـ أنهن طـا برجـاله فقط وإ
البس احملتـشمة فـإنهن قـد قمن بواجـبهن األخالقى نـحو اجملـتمع واحليـاة ولكـننا وهـمنا ا
كثيـراً فسرعـان ما تتـبدد الصـورة لنكـتشف أن هـؤالء النسـوة ال يقلن فـسادا عن أزواجهن;

يمة وحسد ونهش فى األعراض. ففراغهن 
نوال سارت أفالم ليلى التى أخرجها مزراحى ! وعلى هذا ا

توجو والكسارتوجو والكسار
مع اختـفاء شالوم وجد مزراحى فى االستـمرار مع شخصية النـوبى عثمان عبد الباسط
سرح تعويضا مناسبا يحقق له كل أهدافه دون أن يقع التى اشتهر بها على الكسـار فى ا
ـبـاشـر لـلشـخـصـيـة الـيهـوديـة.. ومـحـصـلة ذلـك تسـعـة أفالم قـدمـهـا على فى مـأزق الـتـحـيز ا
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الكـسار من إخـراج وإنتـاج وتألـيف مزراحى وهى "مـيت ألف جنـيه" "خـفيـر الدرك" "الـساعة
٧" "التـلغراف""عثمان وعلى""سـلفنى ٣ جنيه" باإلضافـة إلى ثالثة أفالم مأخوذة عن حكايات

ألف ليلة وكان بطلها أيضا شخصية عثمان عبد الباسط .
لقد وجد على الـكسار فى شخصية النوبى األسمر كـما جسدها فى مسرحياته "الشرف
واحلــكـمـة والــنـزق وضـيـق الـصـدر والــرغـبـة اجلــامـحــة فى احلـيـاة وحـب الـشـراب والــنـسـاء
ـرح والـشـجار والـولع بـالـرقص واألداء الـتمـثـيـلى وطيـبـة الـقلب واالفتـتـان الـذى ال حد لـه با
ـسـحوق فى األسـاسـيـة فقـرر أن يـتـلـبس هذا كـله وأن يـجـعـله وسـيلـة لـتـأكيـد حق الـنـوبى ا
احلياة واالحتجـاج على الظلم الواقع عـليه بسبب لونـه األسود وإشهار ما يخـفيه هذا اللون
ثـلة فى من فضـائل كـثيـرة إلى جوار إعـالن انحـياز الـفنـان إلى جـانب الطـبقـات الشـعـبيـة 

النوبى وذلك فى مواجهه السادة"(٨).
يـأتى تــوجـو مـزراحى لـيـجـرد شـخـصـيـة الـنـوبى عــثـمـان عـبـد الـبـاسط من كل مالمـحـهـا
اإليـجـابـيـة ويـكـتـفى بـالـسـلـبى مـنـهـا فـكـان فى أفالمه "رجال أحـمق بـفـطـرته أو بـ الـعـبـيط
واجملـنون فـهو شـديـد التـهـور ويرتـكب احلـماقـات وهـو زير نـسـاء أيضـا عـلى الرغم من أن

مظهره وعمره ال يسمحان بذلك"(٩).
ورغم تـنوع الوظـائف التى يـلعبـها الكـسار فى أفالمه من خالل هذه الـشخصـية مثل اخلـفير
واحملـصل والفـراش وعـامل الـتـلغـراف والـتـلـيفـونـات والـصـياد.. إلخ  فـإنه لم يـغـيـر من مـواقفه
وعالقاته ببـاقى الشخصـيات ألنه فى كل هذه األعمـال غالبا مـا ينتهى مـنها فى اجلزء األول من
ـا الفـيلم الـوحيد الفـيلم بـالفـشل ليـجد نـفسه فى مـواقف وعالقات مـتشـابهـة من فيـلم آلخر ور
الـذى يقدم فـيه مزراحى على الكـسار فى شخـصيت مـتناقـضت هو "عـثمان وعـلى" الذى يقوم
فـيه الكـسـار بـدور عثـمـان عامل الـتـلـيفـونـات الـغبى ودور عـلى بك الـثـرى الذى يـعـمل فى مـجال
ضاربات بـالبورصـة ولكن الفـيلم يصل بـنا فى نهـايته إلى نتـيجة مـؤداها أن عثـمان وعلى ما ا
نصب والـثراء يعـطيان عـلى الفرصـة ألن يصبح زيرا هـما إال وجهـان لعمـلة واحدة وإذا كـان ا
قـابلـة صديقـاته وعشـيقاته األوربـيات بـعيدا عن لـلنسـاء وبأن يـحول مكـاتب شركـته إلى أوكار 
يـول للـدرجة التى جتـعله فى نـهاية الـفيلم ـلك نفس ا صريـة. فإن عـثمان رغم فـقره  خـطيبـته ا
يوجه الـنصيحة لعلى قائال "انت حـمار عشان مبتعرفش تـسايس الستات وحاطط مخك كله فى

الشغل األسهم والسندات والكالم الفارغ ده.. اضحك. فرفش. بوسة. قرصة"!! 
ومع ذلـك فـإن عـلى غـالـبـا مـا يــهـمل أعـمـاله وال يـجـد ذاته إال مـع صـديـقـته عـايـدة الـتى
يـصــحـبــهـا فى إجــازة طـويــلــة إلى إيـطــالـيــا مـتــجـاهـال حـاجــة الـعــمل إلـيـه فى ذروة مـوسم
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تـعة لن تـتحقق له ضاربـات فى البـورصة ألنه يـعلم أنه سـيعيش فى أوروبـا حلظـات من ا ا
فى مـصر تتـسيدها صـديقته عـايدة وهى جتلـس أمامه مرتـدية رداء زين صدره بـنجمة داود
بـحجم الفت لـلنـظر وفى داللة فـجة عـلى يهـودية صاحـبته وال تـنبع الـفجاجـة هنـا من طبـيعة
ـؤكد لو أن فتـاة استخدمت ا فى كـيفية اسـتغالله فمن ا الرمـز الدينى أو االنتـماء إليه وإ
رسم الـصلـيب أو الـهالل بـنـفس الـطريـقـة وبـنـفس احلجـم لكـان انـطـباعـنـا واحـداً بـدليل أن
ان ثم الـيـهود األوروبـي فى الـبالد التى الـزعـيم النـازى هتـلر عـنـدما فـرض على الـيهـود األ
ـيـة الثـانـيـة لـصق قـطـعـة قـمـاش عـلى هـيـئه جنـمة داود عـلى احـتـلهـا بـعـد قـيـام احلـرب الـعـا
مالبـسهم للتـفريق بيـنهم وب غـير اليـهود وبنـفس احلجم الذى كـان مزراحى رائدا له. كان
إحساسنا بالفجاجة والتعصب من عنصرية هتلر ال يقل عن إحساسنا بنجوم مزراحى التى
ا يرى البعض أنها مختلفة لصقها على صدر بطلته قبل حرب هتلر بأيام قليلة ألهداف ر

ولكننا نرى أن جوهرها فى احلالت واحد وهو " التعصب والعنصرية ".
فاهيم الـسلبية لقد أتـاحت هزليات عـلى الكسار الـفرصة أمام مـزراحى لترسيخ بـعض ا
صـرية فال تـخلو أفـالمه من مشاهـد ومواقف مـتتـابعـة نرى فيـها عـثمان جتـاه الشـخصيـة ا
عـبد البـاسط وهو يـنتحل شـخصـية صيـدلى أو طبـيب ال يعبـأ بخـطورة تصـرفاته عـلى حياته
وحياه اآلخـرين ليس بسبب جهله وحمـاقته فحسب ولكن لتشرب شـخصيته بعوامل الطمع

سئولية. واألنانية وعدم اإلحساس با
ـزراحى بـاسـتـغالل تـلك ـا يـرى الـبـعـض أن أسـلـوب الـفـارس أو الـهـزل يـسـمـح  ور
شـاهد ـشاهـد لـتكـثيف شـحـنة الـضحك فى أفـالمه وهذا مـردود علـيه من خالل تـلك ا ا
ــأسـاة مع مـردود ذاتـهـا حــيث تـنـقــلب فـيـهــا نـتـائج تــصـرفـات عــثـمـان إلى مــا يـشـبه ا
ا تخف حـدتها مع انـتقال شـاعر الـضيق والسـخط وهى مشاعـر ر جـماهيـرى ملىء 
الـفـيـلم إلى مـشـاهد أخـرى ولـكن رواسـبـها تـصـبح كـامـنة جتـاه شـخـصـية تـضـحـكـنا 
ــشـاهــد األخـرى تـكــثف لــنـا هـذا ولـكــنـنــا عـلى قــنـاعــة بـأنــهـا ال تــؤتـمن خــاصـة وأن ا

واقف لها مالمح أخرى. اإلحساس ولكن 
ألف ليلة وليلةألف ليلة وليلة

وإذا كان االقـتباس من األفالم األمريكيـة أو األوروبية كان وما يزال أمـرا عاديا وشائعا
فـإن األمـر يـصبح ـصريـة خـاصـة بـالـنـسبـة لألفـالم ذات الطـابع االجـتـمـاعى فى الـسـيـنـمـا ا
ضــربـا من الـهــزل إذا كـان هـذا االقـتــبـاس يـسـعـى لـلـتـعــامل مع نـوعـيــات من األفالم يـحـتم

إنتاجها تقنيات عالية وإمكانات هائلة مثل "أفالم الفانتازيا" واخليال العلمى.
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لـذلك كــان غـريـبـا أن يـسـايـر تـوجـو مـزراحى الـهــوجـة الـتى بـدأهـا اإلجنـلـيـزى الـيـهـودى
ألـكـسـنـدر كوردا عـنـدمـا قـدم فيـلـمه الـشـهيـر "لص بـغـداد" ١٩٤٠ وتـبعـته سـلـسـلـة من نفس
الـنـوعـيـة حـاولت استـغالل اخلـيـال األسـطـورى فى حـكايـات ألف لـيـلـة ولـيـلة لـتـقـد جـرعات
ـعـارك ومـشـاهـد الـسـحر ـغـامـرات واجلـنـس وا ـلـيـئة بـا مـتـواصـلـة مـن األحـداث اخلـيـالـيـة ا
ـاط متـكررة عـن فقراء والـوحوش وفى الـنهـاية تـتعـامل مع الشـخصـية الـعربـية من خالل أ
يكتـشفون أنهم أمـراء وأفراد يسعـون لالستيالء على الـسلطة من أقـربائهم احلكـام باخليانة

والتحالف مع اللصوص والقتلة.
هذه احلكـايات عندمـا قدمها مـزراحى لم تفتقـر إلى اإلمكانات الـتى تساعد عـلى جتسيد
غامرة أجواء اخليال فحـسب بل كانت ترتكز على نسيج مهلـهل من حكايات تتوارى خلف ا
من أجل تـشويه الـشخـصـية الـعربـية لـقد قـدم مزراحـى ثالثة أفالم عن هـذه احلكـايات وهى
"ألف ليله وليـلة" ١٩٤١ "على بـابا واألربع حـرامى" ١٩٤٢ "نور الدين والبـحارة الثالثة "
تـخيل ـاضى ا ١٩٤٤ وفى كل فـيلـم من تلك األفالم غـرست مالمح مـعاصـرة من أجل ربط ا

طلوب إدانته ونستطيع أن نتب ذلك منذ فيلمه األول من هذه السلسلة. باحلاضر ا
مـثل عـلى الكـسار بـبـطولـة األفـالم الـثالثة من خــالل شـــخصـيـة عثـمــان قـيـام ا - ١
عبد الـباسط دون أى تغيـير فى سلوكيـاتها أو تصـرفاتها السـلبية والـتى علقت بها فى أفالم

البس ذات الطابع لتاريخى. ا كان التغيير الوحيد هو فى ا مزراحى السابقة ور
تـفرج واعـيا بـإن ما يـراه يرتـبط باحلـاضر وبأن ٢ - إصرار مزراحـى على أن يجـعل ا
هـنـــاك رقيـبـا يـحد من حـريته فى تـقــد مـا يريـد حيث يـقـــدم مـشــهـدا نرى فـيه عثـمــان
عـبد الباسط ينتـحل شخصية طبـيب يقوم بعالج إحدى األميـرات وأثناء ذلك يدور بينه وب

مساعده السم على عبد العال حوار حول طريقه عالجها.
إزاى حـندهن صـدرها بـالـزيت من غيـر مانـخلع هـدومهـا ? إزاى مش عارف عثـمان:

ولو عملت كده الداخلية تقص الشريط وتخرب بيتنا.
مساعده : يا أخى ماتخافش إيش جاب بتوع الداخلية هنا ?

انت ياملعـون عايز تـودينى فى داهية (إلى اجلـمهور) مش شـايف الناس اللى عثمـان:
بيتفرجوا علينا أد إيه نخلع لها ازاى بقى عشان يقولوا علينا قالالت األدب.

_ال نـعــتـقـد أن الــغـفـلــة أصـابت مــزراحى عـنـدمــا جـعل الـبــنـادق وأصـوات طــلـقـات  ٣
الرصـاص تسيـطر عـلى هجوم تـقوم به عـصــابة عـربيـــة لالســتيالء عـلى قافـلة تقــل عـثمان

فروض أنها تدور فى العصور الوسطى. عبد الباسط ومساعده فى إطار أحداث ا
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ؤامرات وأسواق ٤ - بينـما كان اخليـال شحيحـا كان التركـيز مبالـغا فيه علـى أجواء ا
وأجـنحـة احلر والقـهر الـدائم فى عالقة الرجل اجلـوارى.. واستعـراضات الـرقص الشرقى

رأة بوصفها العناصر التى تهيمن على احلياة العربية. با
ألف ليلة.. وسالمةألف ليلة.. وسالمة

عـندمـا قدم مـزراحى قصة "سـالمة" فى السـينـما قـيل إن مؤلـفها عـلى أحمـد باكـثيـر غير
راضٍ عن إظـهارها بهـذه الصورة التى ظـهرت بها(١٠) وقـيل إن القصـة تشبه إلى حـد كبير
قصـة "دنانيـر" التى قـدمتهـا أم كلثـوم من قبل فى الـسينـما فسالمـة فتـاة بدوية تـرعى الغنم
انتـقـلت من حـيـاه الـفقـر إلى حـيـاه الـترف والـنـعـيم بـ جدران الـقـصـور ثم فـقدت من حتب
فـزهدت فى الدنـيا وهامت عـلى وجههـا فى الصحـراء ودنانيـر فتاة بـدوية كانت تـرعى الغنم
ثم انـتقلت من حـياه الفـقر فى خيـام البدو إلى حيـاه الترف والـنعيم بـ جدران قصـر جعفر

الذى أحبته ثم ما لبثت أن فقدته فزهدت فى الدنيا وهامت على وجهها فى الصحراء.
إذن فاخـتيار الـقصة ألم كـلثـوم ليس شيـئا جـديدا.. ولكن اجلـديد هـو أن القصـة غلفت
بشخصيـات ومواقف جعلتها تتفق مع توجـهات مزراحى التى بدأها مع سلسلة أفالم ألف
ـتخيل لـيلـة وليلـة وحاول نـثرهـا فى أفالم أخرى بـعيـده كل البـعد عن الـتاريخ الـواقعى وا
فالـفيلم بعـــد أن يقــدم ســالمة وســط أجـواء احلرمان والفـقر والعبـودية فى منزل مـالكها
أبو الوفـا ينتقل بـها إلى قصر مـالكها اجلـديد ابن سهيل الـذى يصفه الرواى حـكيم بقوله:
ـشـرب وكـان قـصره ـأكل وا "ابن سـهـيل هـذا مـثل كل األغـنـيـاء ال يـأكل غـيـر الـلـذيـذ من ا
عمـران بالفتـيات والراقصـات وعشاق الطـرب" ولكن بعـد أن يقدم الفـيلم أجواء اجملون فى
قصـر ابن سهيل سـرعان مـا نكـتشف ـ على حـد تعـبير الـناقـد الراحل سـامى السالمونى:
وذجا لـروح النفـاق وتملـق مشاعـر اجلماهـير احلريـصة عـلى الفضـائل ومكارم األخالق "
صـريـة دائـما فـالـفيـلم فى الـواقع يريـد االنـحراف فى والتى كـانت تـتبـرع بـها الـسـينـمـا ا
مبـاذل ومباهج قصر ابن سهيـل من راقصات ومغنيات وجـوارٍ وصخب ومجون فهذا هو
مـسرحه األصلى. ولـكنه سرعـان ما يتـراجع فى رشـوة لـلجهات احملـافظة يـبر بهـا نفسه
ح نـسـمع صـوت الراوى حـكـيم يقـول دون أن يـسـأله أحد: "ونـحـمـد الله كـان أمـثال ابن
سـهيـل قلـيل ال يـذكروا بـجانب الـكثـرة من عبـاد اللـه الصاحلـ الذيـن زهدوا نعـيم الـدنيا
ولم يغـتروا بـزخـرفهـا البـاطل. وبـالرغم من أن مـساكـنـهم جتاور قـصور األغـنـياء فـإنهم لم
ـتعبد يفـسدوا فسـادهم ولم يتدنسـوا بجيـرتهم. وكان من هؤالء الـصاحل الـشاب التقى ا

"أبو عبد الرحمن القس".
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ن فـيهم اخلليفة ورغم أن الراوى ال يـتراجع عن موقفه من اتهام كل األغـنياء باالبتذال 
ـلك بن مروان تاركـا الصالح للـفقراء الذين زهـدوا نعيم الـدنيا فـان الفقراء يزيـد بن عبد ا
مـن أمثـال الشـيخ أبو الـوفا وزوجـته يتـملـكهم الـتـعصب والـقسـوة فى التـعامل مع جـواريهم.
ـتعـبد الـذى يدخل قـصر ابن ـستـنيـر منـهم من أمثـال عبـد الرحـمن القس الـناسك ا وحـتى ا
سـبحـة بـ أصابـعه وعلى وجـهه عالمات الـزهـد كمـا تتـصورهـا السـينـما ـسكـا  سـهيل" 
فـتـجــعـلـهـا أقـرب إلـى الـبالهـة من دون أن نـكــون قـد عـلـمـنــا حـتى اآلن وضع هـذا اإلنـسـان

الهالمى بالضبط من احلياة"(١١).
ـيل إلـيـها ولـكن يـكتم ويـركـز الفـيـلم عـلى قصـة حب سالمـة مع عـبد الـرحـمن الـقس الذى 
تـدين ال يحمل أى مشـاعر إنسانـية ولذلك فهى الـتى تقتحمه مشاعره ألنـه رجل متدين. وكأن ا
بـعــد تالوة الـقـرآن لــتـؤكـد لـه أنـهـا مــا زالت من الـصــاحلـات وال تـنــكـر فى مـشــهـد غـزل واضح
ـظاهر ارسـتها لـلغنـاء فهى ترفض االنـسياق  مشـاعرها نـحوه. وللـتأكيـد على صالحـها رغم 
اخلالعة واجملون من حولها. وتضرب رجال يقدم لـها الشراب بينما تشيع قصة حبها للقس فى
سـجد تـهـتكـات بل ويرددهـا النـاس فى الـطرقـات وفى ا أرجاء الـقصـر عـلى ألسـنة اجلـوارى ا
ـصلـ يقـول للـقس: "لم يـعد فى مـكة كـبيـر وال صغـير ال يـتحـدث عن حبك ومع حـتى أن أحد ا

." ذلك تنتهى قصة حب سالمة بالقس بالفشل نتيجة تسلط األغنياء من حكام ومحكوم
وفى إطـار احلـديث عن الـشـخـصـيـة اليـهـوديـة فى أفالم تـلك الـفـتـرة عـليـنـا الـتـركـيـز على
ـغزى وراء قـراءة سالمـة للـقران داخل قـصر ابن سـهيل عنـصرين فـى فيـلم "سالمة" األول ا
ـبازل واجملون والثـانى طبيـعة شخصـية الراوى حـكيم الذى يروى لـنا قصة ووسط أجواء ا

سالمة بكل تفاصيلها داخل الفيلم.
إن نظرة مزراحى فى سورة إبـراهيم التى تتلو أم كلثوم بـعض آياتها تتجاوز الرغبة فى
انـها وسط أجواء اجملون تقـد أم كلثـوم وهى تتلـو القرآن عـلى الشاشة أو الـتأكيـد على إ
ـة التى تـقول التى تـعايـشهـا داخل قـصر ابن سـهيل خـاصة عـندمـا يـركز عـلى اآليات الـكر
"بسم الـله الرحمن الـرحيم (ربنا إنك تـعلم ما نـخفى وما نـعلن وما يخـفى على الله من شىء
فى األرض وال فى الـسماء. احلمـد لله الذى وهب لى علـى الكبر إسمـاعيل وإسحاق إن ربى
لسميع الدعاء ربى اجعلنى مـقيم الصالة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لى ولوالدى

وللمؤمن يوم يقوم احلساب) صدق الله العظيم.
وإذا ما اتفـقنا على أن لـتوجو مزراحى أهـدافا دينيـة وسياسيـة تصب فى معظم أفالمه.
ـستـبـعـد أن يـكـون الختـيـاره قـصـة "سالمـة" التـى تدور أحـداثـهـا فى مـكـة حيث فـلـيس من ا
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سـلمـ هو حـرصه عـلى تقـد بانـورامـا لهـذا النـسل توحى الكـعـبة ونـسل إسمـاعيـل من ا
فـهوم سلـبى يطول كل طـبقـاته وينطـوى على رغـبة فى مقـارنته بـنسل إسحـاق الذى تأتى
ة التى تتلوها أم كلثـوم لتأكيد قرابته بإسماعيل لكننا ال نرى أى ظالل لليهود اآليات الكر
ـعطيات التى داخل مدينة مـكة سوى فى شخـصية واحدة يغـرس فيها مـزراحى الكثير من ا

تقربها من اليهود.. ونقصد بها شخصية الراوى حكيم.
ال يذكر مزراحى أن شـخصية حكـيم يهودية.. ولكـنه جنح فى أن يجعلـها متفردة عن كل
ـشـتـرك بـ كـافـة ـلـبس والـسـلـوك وحـتى فى صـراحـة االسم ا الـشـخـصـيــات األخـرى فى ا

الديانات ولكنه بالنسبة لليهود يعتبر معادله العبرى هو صفة"حاخام".
البس التى يظهر بها فى القصة نفسها.. وهى مالبس يروى حكيم قصة سالمة بنفس ا
تختلف تماما عن مالبس كل شخصيات الفيلم سواء داخل القصور أو فى منازل الفقراء أو
يـزة تـشـبه إلى حـد كـبيـر الـطـاليت Tallit الذى بـ الرعـاة من أمـثـاله. إنه يـرتـدى مالبس 
يرتـديه الـيـهـود ويتـدنى من مـنـتـصفـه حلـيـة من أهـداب من اخلـيوط الـرفـيـعـة وهو راعى من
طراز يـكتسب مالمـحه من حكـاية الـنبى داود الراعـى جميل الـطلـعة الذى يـعزف عـلى العود
ويـشدو بأجمل األحلان. الفـرق الوحيد هو أن حكـيم يعزف على الناى أمـا مالمحه فتصفها
سالمة بـقولهـا "صغـير مـليح ووجه أمـلح" أما أغانـيه فهى الـوحيـدة التى يـرددها األهالى مع
سالمة وعـندمـا تدخل سالمـة إلى قـصر ابن سـهيل يـختفـى حكـيم تمـاما ويتـحول إلى راوٍ ال
ـأساة الـتى يعـيشـها الـعالم نراه داخل الـكادر ولـكنـنا نـسـمع صوته فـنسـتشـعر مـوقفه من ا

الذى تنتهى إليه سالمة سواء فى ظل الفقر أو الثراء!!
العنصرية داخل الكادر وخارجهالعنصرية داخل الكادر وخارجه

يـلـودراميـة من الـتحـيـز والعـنـصريـة. كـما أن لم يـتـحرر مـزراحى فى أفالمه الـكـوميـديـة أو ا
سلم كانت تعشش فى أعماقه. وقد بدأت تظهر وروثات العنصرية فى العالقة ب اليهود وا ا
بـاشـرة الـفـجة فى أحـيـان أخـرى فبـيـنـما فى أفالمه بـأسالـيب تـعـتمـد عـلى الـتـحايل أحـيـانـا وا
شاهـد التى تدور داخل أماكن يـهودية بـاستثنـاء استخدامه يحـجب الرمز الـدينى عن مكونـات ا
ستقيم) جنده يهتم لنجـمة داود فى حاالت بعينها (سلـفنى ثالثة جنيه ـ عثمان وعلى ـ الـطريق ا
شـاحنات والشتائم أو ـسلم فريسـة للفقر وا بها فى حالـة تصوير األماكن التى يـعيش فيها ا
شـاهد هو نتيجة الرتباط شاغليها بالرموز فى أجواء الفسق واجملون وكأن ما يحدث فى تلك ا
الـديـنـية اإلسالمـيـة سـواء كـانت آيـات قرآنـيـة مـعلـقـة عـلى احلـوائط أو سـجادات صالة أو أعالم

حتمل رمز الهالل أو مشاهد ديكور حتوى مكونات ذات طابع إسالمى.
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كن ـاذج من تلك الرمـوز التى ال  لقـد رأينا فى عـدد كبيـر ومتنـوع من أفالم مزراحى 
ن يـتـابــعـهـا أن يـتـردد حلـظــة فى أنـهـا كـانت مـحــور اهـتـمـامه ومـركـز تــفـكـيـره وحتـمل فى

مضمونها كل عناصر التحيز مع كل اإلصرار والترصد.
ولـكننـا نخـطئ إذا ظننـا أن عنـاصر التـحيـز والترصـد جتاه الـرموز الديـنيـة تقتـصر على
أفـالمه الكـبـيـرة أو التى اسـتـغـرق اإلعداد لـهـا وتـصويـرهـا وقـتا مـعـقـوال فـالواقع أن أفالمه
الـصـغيـرة الـتـى لم يـتـجـاوز مـدة تـصويـرهـا األسـبـوع الـواحـد وهـو رقم قـيـاسى فـى مـجال
اإلنـتاج الـسـينـمائى تـتـضمن من الـرمـوز الديـنيـة قدرا يـفـوق ما تـتضـمـنه من أشيـاء أخرى
ويـتـضح لـنـا هـذا من فـيـلـمه "سـلـفـنى ٣ جـنـيـة" ١٩٣٩ والـذى يـصـفه نـاقـدنا الـراحل سـامى

ستويات"! السالمونى بأنه فيلم شديد الركاكة والتخلف على كل ا
كوناتها وديكوراتها ولكن فى إطار هذه الركاكة والتخلف نستشعر أن كل مشاهد الفيلم 
وحوارهـا وأسماء أبـطالـها قد أعـد لها قـبل التـصوير بـوعى تام فإذا كـان عثـمان عبـد الباسط
النوبى البسـيط الفراش فى مدرسـة الهالل!! لم ينجح فى إتـمام أى عمل يسنـد إليه فإن فشله
ـدرسة الـتى يـعـمل بـها أو نـتـيـجة ـا نتـيـجـة حتـيز نـاظـر ا قـد يـأتى نـتيـجـة غـبائه وتـكـاسـله ور
منازعاته مع حمـاته التى كانت غالبا ما تضايقه وتـمتهنه وحتتقره وحتط من شأنه بسبب عدم
قدرته عـلى إحـضار ثالثـة جنـيـهات هى رهن نـصف البـيت الـذى يسـكنـون فـيه. أسبـاب كثـيرة
ولكن كلـها تأتى كنـتيجة الـرموز الدينـية التى حتاصـره سواء فى عمله فى مـدرسة حتمل الرمز
اإلسالمى "الـهالل" أو فى مـنـزله حـيث يدور صـراعه مع حـمـاته داخل كادرات تـتـسـيدهـا لـوحة

آذن. قرآنية كبيرة"ومن يتق الله يجعل له مخرجا" وسجادة صالة تتصدرها ا
ويبدو أن مزراحى كان يريد أن يصل ببطله إلى نتيجة مؤداها أن "من يتق الله يجعل له
مـخرجا" لـكن بشروط أهـمها قـناعته بـأن كل من يحمل اسم مـحمد لن يـحقق له اخلروج من
أزمته بل سـيغـرقه فى مشـاكل ال حد لـها !! فعـندمـا يطـرد عثمـان من مدرسـة الهالل يـلتحق
ـفرده فى ـؤهالت عـثـمـان بل يـتـركه  كـمـمـرض عـند طـبـيب أسـنـان اسـمه مـحـمد ال يـهـتم 
الـعـيادة وألن عـثـمان رأى الـطبـيب قـبل أن ينـصـرف يعـالج أسـنان خـطيـبـته ثم يقـبـلهـا فإنه
ـوت أحـدهم بـ يـديه ـرضى حـتى  يـتـصـور أن الـقـبـلـة نـوع من الـعالج ويـبـدأ فى عالج ا
وبـبـسـاطـة يـنـتـقل لـلـعمـل فى مـحل جـواهـرجى يـكـلـفه بـتـنظـيـف قطـع اجملـوهرات ولـكن ألن
وظف القد فى احملل واسمه أيضا محمد يرفض مساعدته فتكون النتيجة أن يبتلع فص ا
ـسـتـشـفى حـيث تـزوره زوجـته وحـمـاته خـا ثـمـ ال يـخـرج من أمـعــائه إال بـالـذهـاب إلى ا

لتخبراه بأن احملضر مصمم على بيع البيت إن لم يحصل على اجلنيهات الثالثة.
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ـصادفـة من خالل البـوابـ أصدقـائه إلى دخول وبيـنمـا يـقرر عـثمـان االنـتحـار تسـوقه ا
شارك فـيها جنيها واحدا أما نادى رياضى بـجوار منزله جترى فيه مسابـقة مالكمة ينال ا

طلوب بالضبط لفك رهن البيت بالكامل. بلغ ا الفائز فينال عشرين جنيها وهو ا
ـشـارك الكـمـة هذه طـمـعـا فى الـنقـود.. ولـكـنه يـفاجـأ بـأن ا ويـدخل عـثـمـان مسـابـقـة ا
يـتسـاقـطون كـالـذباب صـرعى مالكم حـقيـقى ضـخم اجلـثة اسـمه مـحمـد فرج وكـان عـليه أن
ـفروض يـواجه هـذا احملـمـد الـثـالث الـذى يـبـلـغ حجـمـه أضـعـاف أضـعـاف حجـم عـثـمـان وا
والـوضع هـكـذا أن حتدث مـأسـاة له ولـكن فى ظل إشـعاع "جنـمـة داود" الـتى تـزين حوائط
الكـمـة يتـحـقق لعـثـمان عـبـد الـباسط مـا حتـقق من قـبل لداود ضـد الـعمالق جـولـيات حلـبه ا
ـة محـمـد فرج والـفـوز بالـعـشرين ـكر ومـسـاندة الـعـنايـة اإللـهيـة يـنجح فى هـز وبـاحلـيلـة وا
جنيهـا ويدفعها للـمحضر قبل أن يبـيع البيت فى آخر حلظـة وعندما يسأل فى نـهاية الفيلم
من أيـن جاء بـالـعـشريـن جنـيـهـا يجـيب عـثـمـان عبـد الـبـاسط بـنفـسه "من عـنـد الـله" ويـصبح

زراحى? الله داود أم الله محمد?!! قصود بالنسبة  السؤال من هو "الله" ا
وحتى نكـون أكثر حتديدا أمـام تلك الظاهـرة فإن معظم األفالم الـكوميديـة التى أخرجها
مـزراحى حرصت عـلى رسم صورة سـلبيـة لكل من يـحمل اسم مـحمد فـهو اسم يـطلق فقط
داخل أفالمه عـلى الـبوابـ والسـعـاة واخلدم وعـلى أكثـر من شـخصـية داخـل الفـيلم الـواحد
وأحيـانا ما يـتردد خارج الـكادر على شـخصيـات ال نراها عـلى اإلطالق سنجـد اسم محمد
تآمر مع الصديق أنور وجدى ومحمد ينادى به اخلادم فى عائلة مارى منـيب واجلرسون ا
أمـ فى "حتـيا الـسـتات" وهـو الـشخص الـذى نـعلم أنه اكـتـشف جثـة اجلـزار واخلادم فى
فيلال شـالوم الذى توشك خـيانته أن تعصـف باحلياة العـائلية لعـائلة شالـوم وعبده فى "العز
بـهدلـة" وهو العـامل والساعى واحملـصل احملتـال باسم محـمود فى "عـثمان وعـلى" والزبون
اجملـهـول الـذى يـهــدى الـورود لـلـراقـصـة بـبـا داود فى الـكــبـاريه والـبـواب الـذى تـشـيـد عـلى

ر بها أبطال فيلم "كدب × كدب".. إلخ. آزق التى  تصرفاته كل ا
وعلـى أية حـال يبـدو أن السـبب احلـقيـقى فى ذيوع هـذه الظـاهـرة فى بعض أفالم مـزراحى يرجع
ـصريون ـستشـرق والرحـالة الـبريـطانى إدوارد لـ فى كتاب شـهيـر بعـنوان "ا إلى ظـواهر رصـدها ا
عـاصـرون شمـائـلهم وتـقـاليـدهم" كـتبه عـام ١٨٣٦ وفى فـصل من هذا الـكـتاب تـنـاول حيـاة الـطائـفة ا
اليـهوديـة مشـيرا إلى الـتسـامح الديـنى الذى تـمتـعوا به فى ظـل عيشـة هادئـة ولكـنه يشـير أيـضا إلى
سـلم والـيهـود.. ويشيـر إلى أن بعض اليـهود كـانوا يحـملون تـبادلـة ب ا بـعض مظاهـر التـعصب ا

للمسلم ولإلسالم بغضا متأصال أكثر من أى شعب آخر وفى هذا اإلطار يقول :
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" قص على صديق مـسلم عنـدما ذكرت هـذه اخلاصية فى أخالق الـيهود حـادثا وقع منذ
قهى اضى  ـر مبكرا صبـاح يوم من أيام األسبـوع ا بضعه أيـام فقال "كان أحـد اليهود 
سلـم يـسمى محـمدا فرأى شـخصا يـقف هنـاك فظنه صـاحب الدكان (إذ ألحد معـارفه ا

كان الغسق ال يزال قائما).
وقـال سعـدت صبـاحـا يا شـيخ مـحمـد.. فـلم يـرد هذا األخـير ـ وكـان يـهوديـا آخـر ـ على
كن التفوه بها أمام يهودى  حتية األول بغيـر زجرة غاضبة خملاطبته بأكره األسمـاء التى 
وسـحب اجلانى إلى الكـاهن األكبر الـذى حكم بـجلده جـلدا شديـدا لهذه اإلسـاءة بالرغم من

احتجاجه بأنها غير متعمدة(١٢).
كلـمات واسـتشـهادات إدوارد لـ من الـصعب تـصديـقهـا أو حتـى تخـيلـها ولـكن عنـدما

نشاهد أفالم مزراحى لن نتردد فى قبولها كحقائق.
سلع يهودية للبيع !!سلع يهودية للبيع !!

كـان مـزراحى فى جـمـيع األفالم الـتى أنـتـجـها أكـثـر تـضـلـعـا وحـذقـا ومـهـارة فى األمور
الـتــجــاريــة وهــو أمـر حتــدثــنــا عــنه بــالـتــفــصــيل فى الــفــصل اخلــاص بــالـيــهــود واإلنــتـاج
ولكن مـا يهمنا هـنا التأكيـد على أن مزراحى لم يكـتف باالقتصاد أو الـتقتير فى السيـنمائى
ا سعى ومـنذ الـبداية إلى جتـنب أى احتمـال للخـسارة أو توقف دورة العمـلية اإلنـتاجيـة إ
ـال انـتظـارا لـعـملـيـة الـتوزيع اخلـارجى لـذلك أصـبح يـعـتمـد عـلى سـلفـة أو مـشـاركة رأس ا
الـتوزيع التى تكـفلت بهـا ومنذ فيـلمه األول وحتى فيـلمه األخير شـركة "منتـخبات بهـنا فيلم"
وأيضا على إيـراد العروض األولى ألفالمه فى سـلسلـة دور عرض شركة "جـوزى فيلم" التى

كان يشارك فى بعض أسهمها.
اط شخـصياته ولكن األهم من كل ذلك أن أسلـوب مزراحى فى كتـابة أفالمه وحتـديد أ
وتـراكـيبـه وأسالـيـبه الـفـنـيـة فى سـرد األحـداث قـد ظـلت ومنـذ الـبـدايـة أيـضـا تـخـدم بـشكل
ـبـاشـرة" فـإذا تـوقـفنـا مع ـبـاشـر والـدعـاية الـسـيـاسـيـة غـيـر ا جـوهـرى "اإلعالن الـتـجـارى ا
تـفرج مباشرة دون أى محـاولة لاللتفاف فهو إعالن "اإلعالن" سـنجده يتميـز بتوجيهه إلى ا

واضح وصريح وغالبا ما يكون فجًّا!!.
فى فيلم "الساعة ٧" يفرط عثمان عبد الباسط ـ احملصل فى أحد بنوك اإلسكندرية ـ فى
تنـاول اخلمر وعـندمـا يعود الى مـنزله تصـور له اخلمـر أشياء كـثيرة وعـند نـومه يحلم حـلما
مزعجـا وهو أن لصـوصا سطـوا على بيـته وسرقوا ١٢٠ جـنيهـا عهدة الـبنك  فيـتهم بـتبديد
ـبـلغ وعـنـدئذ يـهـرب من الـبـولـيس بـزى امـرأة ويذهب إلـى القـاهـرة لـلـعـمل فى بـيت الـثرى ا
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نبه ثيـرة معا يـدق جرس ا طاردات الـضاحكـة وا حسـ بك وبعد الـعديد من احلـوارات وا
فى حجرة عثمان ليكتشف أنه كان فى حلم مزعج.

فى ظل حلم عثمان يـصبح أمام كاتب السيناريو فرصا ضـئيلة تمكنه من تفسير
تـفـاصـيل األحـداث أو شرحـهـا أو أن نـراها بـالـتـفـصيـل من منـظـور الـشـخص الذى
يـحـلم ومع ذلك يـهـيئ مزراحـى لهـذه األحـداث ـ احلـلم ـ كمًّـا ضـخـمـا من اإلعالنات
ـبـاشـرة ومـنـهـا إعالنـات عن "راديـو فـيلـيـبس" و"مـاكـيـنـة اخلـيـاطـة سـيـنـجـر" وبـيرة ا
بعالمة "زوكوس" و"ويسكى" "جونى ووكـر" باإلضافة إلى إعالنات مباشرة عن البنك
األهـلـى وبـنك دى رومــا. وبــنك الـكــريــديـة إلخ وجــمــيـعــهــا بـدون اســتـثــنــاء سـلع أو

مؤسسات يهودية.
لك سوى الرغبة فى النظر ثال يؤكد أن اخملرج ال  لقد كان إعالن فيليبس على سيبل ا
ـتـفـرج  وتـتـهـاوى بـالـفن إلى حـضـيض إلى األشـيـاء نـظـره جتـاريـة حتـتـقـر فـى جـوهـرهـا ا
علن ففى شـقة حس بـك حيث يعمل عـثمان متـخفيا فى مالبس االستـسالم الفج لرغبـات ا

امراة يستقبل صاحب الشقة صديقه أم بك.
حس بك: أهال وسهال أم بك.. نزل هنا على مهلك إيه ده أم بك?

دموازيل جميلة بنتك. أم بك: ده راديو فيليبس أحسن ماركة هدية عشان ا
حـس بك : ابن حالل. أنـا كنت ناوى اشـترى راديـو فيلـيبـبس لبنـتى ألنى أتأكـدت أنها
أحسن ماركة ولكن ليه التكليف ده كله تعالى يا جميلة يا بنتى شفتى أم بك جابلك إيه?
اركـة فيليـبس. ولكن سرعان ـركزة  على أن مـزراحى ال يكتـفى بهذه الشـحنة الـدعائية ا
مـا يـنتـقل إلى مـشـهـد آخر فى حـجـرة خـاليـة داخل شـقـة حـس بك يـتـسـيدهـا جـهـاز راديو
تفرج فيلـيبس عليها لـوحة مكتوب علـيها باإلجنليـزية كلمة فيـليبس وهى لوحة لو شـاهدها ا
فى محل لـبيع أجهـزة الراديو السـتكبـر حجمـها ولم يـكن ينقـصها سـوى سعر اجلـهاز وعدد
مـوجـاته مـثل مـا حدث فـى فيـلم " عـثـمـان وعـلى " عـنـدما حتـدث والـد خـطـيـبـة على بـك على
ـيزات إحـدى ماركـات النـبيـذ وسعـر الزجـاجـة منـها وسـعتـها وتـأثيـرها مـائدة الـطعـام عن 

يزاتها بالنسبة للماركات األخرى!! و
ـبـاشــر فى أفالم مـزراحى كـافــة األنـشـطـة الـيــهـوديـة وخـاصـة لـقـد اســتـوعب اإلعالن ا
الـفـنادق واألمـاكن الـسـيـاحـيـة مـثل فـنـادق مـيـنا هـاوس شـبـرد سـمـيـرامـيس بـركـة قارون
بالفيوم. بل سـنجده فى فيلم "أنا طبعى كده" يـركز أحداثه من أجل مساندة مشروع عقارى

ضخم كان ينمو فى تلك الفترة فى منطقة السيوف باإلسكندرية.
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فـيـلم "أنـا طـبـعـى كـده" ١٩٣٨ يـحـفل بـتـشـكـيـلــة ضـخـمـة من اإلعالنـات.. ولـكن يـبـدو أن
نطقة التى نطلق األساسى لتركيز أحداثه على هذه ا اإلعالن عن منطقة السيوف كان هو ا
سـوارس شمـاع" حتت الفـتـة الـشـركة كـانت تـمـتـلكـهـا عـائالت يـهـودية شـهـيـرة مـثل "تـوريل
العـقارية ألمالك مـنطقـة السيوف الـتى سجلت عـام ١٩٢٩ وكانت تقـوم بتجـارة العقارات فى

أحياء جاردن سيتى بالقاهرة و"السيوف" باإلسكندرية(١٣).
تـفرج على منطقـة السيوف من خالل بطل الـفيلم أحمد الـكبريتى رجل األعمال يتعرف ا
وذجـا أصـيال يؤثـره مزراحى وصاحب مـصانـع الكـبريـتى لألدويـة.. وهو شـخصـيـة تعـتبـر 
ـصرى  ومـع ذلك نالحظ أن هـجاء كـهـدف من أهـدافه فى هـجـاء كل مـاله عالقـة بـاإلنـتـاج ا
راد اإلعالن عنها وهـى هنا منطقة "السيوف" فبعد الكبريتى ال يكـون على حساب السلعة ا
أن يواجه الكبـريتى الضغط واإلرهـاق والرجيم القـاسى من زوجته نراه يدعـى السفر خارج
الـقـطـر: "لـتـجـارتـنـا ونـشـاطـنـا الـصـنـاعى الـذى يـنـمـو يـومـا بـعـد يـوم أنـا مـسـافـر أم درمان

هم سأقوم بواجبى"!. السودان هى تلك البالد البعيدة احملرقة ا
ط ـارسة  ـقصـود من إعالن الكـبريـتى عن سـفره إلى أم درمـان "احملرقـة" هو  كان ا
من الـسلـوك لم يكن جـديدا عـليه من كل الـوجوه فـهو بـهذه الـوسيـلة يذهـب إلى اإلسكـندرية

ليلتقى بعشيقته األرملة الشابة.
الكبريتى : نازل إسكندرية "السيوف" أنزل فى سيدى جابر واخد لها تاكسى

شاريعنا مدير أعماله : رايح السيوف عشان تفتح الطريق 
الكبريتى : مراتى موريانى الغلب حداشر شهر موريانى الويل 

يـزاتـهـا من ناحـيـة اجلو ـنطـقـة السـيـوف ووسـيلـة الـذهـاب إليـهـا و وبـعـد أن يقـدم مـزراحى 
تفرج يشاركه وجدانيا من والهدوء اللذين يتيحان للكبريتى العيش فى هناء مع عشيقته.. يجعل ا
نطقة على الواقع : حدائق جميلة. فيالت فاخرة أماكن تدعو للبهجة خالل لغة الصورة بتصوير ا
تعة تنتهى بخـيبة أمل بالنسبة للكبريتى حيث يكتشف فى زيارته األخيرة أن تعة ولكن هذه ا وا
عشيقته تزوجت من دكتور غيور حول فيلتها فى السيوف إلى مستشفى للعالج الطبيعى والرجيم
نطقة ستـشفى فا ط احلياة داخل ا والـنقاهة.. وهنا نحـصل على قدر آخر من الدعايـة يفرضه 
ن يـصبـو للـهدوء أو ـا تشـتمل عـليه من أمـاكن رومانـسيـة جمـيلـة تعـتبـر أيضـا ذات أثر عـميق 

تعة أو العالج الذهاب إلى منطقة السيوف!! العالج وباختصار: على من يريد ا
زراحى وقـد احتـضن الدعـاية لـلرأسـمالـية الـيهـودية أن يـتخـذ موقف الـضد وكـان ال بـد 
صرى لم يكونوا هم الوحيدين لكل من ينافسـها. فبالرغم من تغلغل اليهود فى االقـتصاد ا
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ـصرى فـقد كان هـناك الكـثير من الذين كـانت لهم اليـد الطولى فى الـتأثـير على االقـتصاد ا
ـصـريـ أو الـعرب أو من الـطـوائف األجـنـبـيـة وعلى الـرأسـمالـيـ غـيـر الـيهـود سـواء من ا

األخص الطائفة اليونانية التى كانت على منافسه شديدة مع اليهود.
ـصري هنـي والـعمال من ا اسـتهدف مـزراحى فى جميـع أفالمه رجال األعمـال وا
ـهـنـيـة واتـخـذهم كـهـدف لـلـهـجـوم عـلى كل مـا له عالقـة بـاإلدارة أو اإلنـتـاج أو احلـرف ا
ـصـرية كـان يـخـلق فى مشـاهـد أفالمه انـطبـاعـا وشـعورا بـعـدم جـدوى االعتـمـاد على ا
ـصــريـ فى كـافـة اجملـاالت فـرجـل األعـمـال ال يـكـتـرث بــأصـول الـعـمل ومـؤهالت من ا
اذجـهم أحمـد الكـبريتى سـتغـليه طـواعية واخـتبـارا ومن  ـارسه لذلك يـصبح عبـدا 
ـلك مصـنعا لـلدواء ومع ذلك يـترك إدارته لـرجل ينـتحل صفه فى "أنا طبـعى كده" فـهو 
ـا يجعل مـنتجات الـكبريـتى فى نظر طبيب ويـتحكم فى خـصائص السـلعة وسـعرها  
: "حـقهم يـحرمـوا بـيع جمـيع مسـتحـضـرات الكـبريـتى ويحـطوه فى صـري العـامـة من ا
ـظــاهـرة يــسـتــســلم لـتــطـلــعـاته ــطـاحـن فى ا الــسـجن" كــمـا نــرى اجلــيـزاوى بك رجل ا
ضاربات فى الـبورصة على األرستقـراطية تاركـا أعماله ألفاق مـقامر.. الخ. أمـا رجل ا
بك فى "عثـمان وعـلى" فهـو يتـرك عمـله فى ذروة موسم الـبورصـة من أجل قضـاء إجازة

مع عشيقته فى أوربا.
وكـان للـعمـال نصـيـبهم فى أفالم مـزراحى خاصـة إذا كـانوا بـأداء على الـكسـار وفوزى
اجلزايرلى وأحمد احلداد وعبده حسن وأمثالهم فهم يواجهون مشكالت واحدة وهى: العناد
والـكـسل واجلـهل والـتواكل فى ظـل استـسالمـهم آليـات قـرآنيـة مـثل "رب اشـرح لى صدرى"
و"إنا فتـحنا لك فتحا مبيـنا" فى "الباشمقاول" أو "من يتق الـله يجعل له مخرجا" فى "سلفنى
٣ جـنيه" أو "راجى عـفو القـدير" عـثمـان عبـد الباسـط بياع الـفطـير فى "نـور الدين والـبحارة
ـواجـهه ضـغوط الـثالثـة" إلخ  فـمن خاللـها يـقـاومـون الـتـطور والـوفـاء بـااللـتـزامات والـعـمل 

احلياة سواء اخلاصة أو العامة.
هني والعاطل فأغلبهم قاصر عن رؤية ما يريد أن يفعله وظف وا تعلمون من ا أما ا
بطـريـقـة مـحددة واضـحـة ويـعـتبـر الـعـمل بـالنـسـبـة لـهم فى مرتـبـة أدنى من مـرتـبـة "اجلنس"
والــلـهــاث وراء الــنــسـاء وهــكــذا ظـهــر أبــطـال أفالم "حتــيــا الــسـتــات""الــفـرســان الــثالثـة "
و"الباشـمقاول" و"كدب × كـدب" وفى الفيلم األخـير سنرى البـطل العاطل أنـور وجدى تنتهى
بـحـكمـة من راقـصة تـدعى "بـبا داود" تـقـول له: "على فـرض إنك عـايز فـلـوس يبـقى تـكـسبـها

جهودك وعرق جبينك مش بالنصب والكدب على عمك" !!
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ـصريـة لم تكن هى الـوحيـدة فى أفالم مزراحى إذ اط ا ويـبدو مع كل ذلك أن هـذه األ
هـندس ابن احلـوذى "أوالد مصر" يظهـر فى بعض أفالمه شـخصـيات مصـرية نـابغـة مثل ا
ــتـخــرج من جـامــعـات أوروبـا فـى "ابن احلـداد" والــفـنـان الــعـظــيم فى الـفــيـلم ابن احلـداد ا
ـراتب الوظـيفـيـة فى بنك مـصر ـعروف بـنفس االسم واحملـاسب الـذى يصل إلى أقـصى ا ا
سـتقيم" ولـكن تلك الشـخصيات لـم تسلم أيـضا من طعـنات مزراحى اخملرج فى "الـطريق ا
صـرية أو التـربية االجـتماعـية اجلامدة نـتج فجمـيعهـا وقع إما حتت مقـصلة الـطبقـية ا أو ا
سـتقـيم" إلى ترك زوجـته وأوالده وسرقة والتى تـدفع موظـفاً كـبيراً مـثل فريـد فى "الطـريق ا
غـنيـة اللعـوب رغم أننا نـراه فى بداية البنك الـذى يديره من أجل نـزوات ورغبـات عشيـقته ا

الفيلم يأمر بفصل موظف متزوج ألنه استدان للصرف "على واحدة رقاصة". 
بعيدا عن مزراحىبعيدا عن مزراحى

عـندما توقف مـزراحى عن اإلخراج بعد فـيلم"سالمة" ١٩٤٥ ألسبـاب أوردناها فى فصل
سابق.. كان قد حقق كل الـرغبات التى يتوق إلى حتقيقها وفـيها أنه كان مذعنا مطيعا إلى
حد كـبيـر لكل األهداف الـصهـيونيـة لذلك فـشلت أفالمه فى إعـطاء الـعالقة ب الـيهـود وغير

تبادلة بينهم. اليهود ذرة واحدة من الفهم أو الوعى احلقيقى للمشاكل ا
صـرية حتى قـيام حرب غيـر أننا إذا نـحيـنا مزراحى جـانبـا وتفحـصنـا خريطـة األفالم ا
١٩٤٨ لـتـبـ لـنـا ظـهـور بـعض األفالم الـتى تـعـامـلت مع الـشـخـصـيـة الـيـهـوديـة خالل حـقـبة
مـزراحى مـثل "زوجـة بــالـنـيـابـة" ألحــمـد جالل ١٩٣٦ "الـشـريـد" لــهـنـرى بـركـات ١٩٤٢ ولم
نسـتدل على مـا يفيـدنا عن طبـيعة هـذه الشخـصيات سـوى أن الشخـصية الـيهوديـة فى فيلم
عـروف مـحمـد تـوفيق وفى عـام ١٩٤٤ أنـتجت ـمـثل ا بـركـات كان اسـمـها كـوهـ ولعـبـها ا
عـزيـزة أميـر فـيـلم "طـاقـيـة اإلخـفـاء" وفيـه يلـعب شـفـيق نـور الـدين شـخـصـيـة مـرابى يـهودى
مـثـلة الـيـهوديـة سـريـنا إبـراهـيم! ولكن مع يسـتـولى علـى أمالك أرملـة عـجوز تـلـعب دورهـا ا
اختفاء مزراحى ظهـرت الشخصية الـيهودية فى إطار وظائـفها النمطـية وبعيدا عن أى رغبة
فى إدانتهـا أو الهجـوم عليـها فكـان هناك مـسيو لـيشع ومسـيو ليـفى سماسـرة البورصة فى
فيـلم "سـفيـر جهـنم" ليـوسف وهبى ١٩٤٦ ورجل األعـمال إيـزاك فى فيـلم "لعـبة الـست" لولى
رحلـة بفيـلم كامل الـتلمـسانى "شـمشون اجلـبار" ١٩٤٧ الذى الـدين سامح ١٩٤٦ وتـوجت ا

تعامل فيه مع احلكاية اليهودية الشهيرة شمشون ودليلة.
وال شك أن فـيلم "لـعـبـة الست" كـان أكـثـر هذه األفالم تـأثـيرا فـى تصـويـره للـصـراع ب
الطمـوح الفـردى والضمـير االجـتمـاعى من خالل العالقـة ب رجل األعمـال اليـهودى وبعض
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صـري من غير اليهود كـتبه بديع خيرى وجنيب الـريحانى وعرض فى ٢٥ فبراير ١٩٤٦ ا
وكان أول أفالم مهنـدس الديكور ولى الدين سامح فى مـجال اإلخراج  وأيضا الفيلم األول
الذى يلـعب بطولته جنيب الريحانى بعـد فترة احتجاب طويلة عن السـينما استمرت ما يقرب

من خمس سنوات.
صرى فى وذجا لليهودى ا اضى القـريب  يل إلى أن يستمد من ا كان "لعبـة الست" 
ان عـلى العـلمـ ويسـتخـلص من سلـوك هذا الـيهـودى معانى فـترة مـا قبل وبـعد هـجوم األ
ا يـحـوله إلى إنسـان مـثالى يـحـمل اسم إيزاك أخـالقيـة نـادرا ما جنـدهـا فى احمليـطـ به 
وس الـشهـيرة لبـيع األجهزة ـتلك منـشأة جتـارية يوحى لـنا الفـيلم بـانها مـحالت بر عمـبر 
ـنـزلـيـة وخـاصـة وابـور اجلـاز وقـطع غـيـاره ويـجـسـده عـلى الـشـاشـة جنم وصف فى تـلك ا

صرية" وهو الفنان سليمان بك جنيب. الفترة بأنه "جنتلمان السينما ا
اديات يـظهر إيزاك وهو يسـتجيب لدوافعه اإلنسـانية اخلاصة وسط مجتـمع طغت عليه ا
والـشــهـوات احلــسـيــة وجتـاهل فــيه األغـنــيـاء أن الــسـعــادة احلـقــيـقــيـة تــكـمن فى اإلخالص
تد بصرهم إلى حال الـفقراء الذين كفروا هم أيضا والتـضحية وإنكار الذات والوفـاء ولم 
عـاناة بأحدهـم وهو بطل الفـيلم حسن (جنـيب الريحـانى) حدا جعله ثل حتى بـلغت ا بهـذه ا
يصـرخ ساخـرا "إنتم مش حـاس بـحاجـة أنا راجل مـليـان وفاء مـليـان إخالص وتضـحية
وغـلب أزلى. قـاعـد عاطل مش القى لـقـمة ورونى جـزار يـدينى حـته حلـمة يـديـنى حتـه عظـمة

وياخد تمنها وفاء".
ويـظهـر حسن فى بـداية الـفيـلم وهـو يهـيم على وجـهه فى الشـوارع باحـثا عن عـمل بغـير
قـانون اجتـماعى يـحمـيه أو عقل يـستر شـدبه فكل شىء يـعتـمد علـى الواسطـة واحملسـوبية
ولـكن فجأة يلمع ضـوءخافت سرعان ما يتـحول إلى وهج مبهر يـضىء حياته وكان مصدره
تـلك الـثقـة بالـنـفس واجلرأة إيزاك عـمـبر الـذى كـان يطـلب مـستـخدمـا جـديدا فـى منـشأتـه 

والكفاءة الشخصية وقبل كل ذلك الذمة واألمانة. 
وبدون أن تسانده توصية من راقصة أو باشا ومن ب مائتى متقدم للوظيفة كان حسن

تلك توصية تسانده لذلك تسلم العمل فى منشأة اليهودى الطيب. هو الوحيد الذى ال 
وتمضى األيام ليـتأكد إيزاك أن مـعاييره فى اختـيار حسن كانت صائـبة فهو بائع ذكى
وأم وباختصـار كان إنساناً لم ير شـبيها له من قبل لـذلك عندما يهاجم الـنازى ليبيا فى
طريـقهم إلى العـلم استـعدادا لغزو مـصر يقرر إيـزاك أن يبيع مـنشأته حلسن مـقابل عقد

صورى قبل أن يهاجر إلى جنوب أفريقيا ليتحول حسن ب ليلة وضحاها إلى مليونير.
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ولكن يبقى جانب آخـر من حياة حسن يكـشف لنا بشكل غـير مباشر مـثالية إيزاك وهو
ثـلة سيـنما اجلانب اخلاص بـحياته اخلـاصة مع زوجـته بنت البـلد التى أصـبحت راقـصة و
شهيـرة أما أفراد أسـرتها فـهم مجمـوعة ال حتمل ضـميرا فـى سلوكـها وال يقـيمون لـلكرامة
ـال فيـتعثـرون ويخـطئـون ولوال بعض وزنـا كبيـرا وال يعـرفون مـا هم فاعـلون أمام شـهوة ا
الوفاء من الزوجة لـزوجها حسن لكان مصيرهما معـا العيش بعيدا عن السعادة رغم الثروة

والشهرة.
وليس من شك أن أحداث "لعبة الست" جعلت النظرة إلى شخصية اليهودى إيزاك نظرة
ـباشرة كانت لفـت األنظار إلى محاسـن بعض اليهود رومانـتيكيـة دعائية غـير أن نتيـجتها ا
وذجا لهذا الوفاء دون صري ورفع راية الوفاء عند التعامل معهم بعد أن أصبح إيزاك  ا
ــا أحـاط بــهم من أحـداث تــرتـبط بـفــتـرة عــرض الـفـيــلم ولـيس الــنـظــر إلى أى شىء آخـر 

أحداثه.
ويجدر بنا أن نختتم هذا الفصل بحقيقة ال يجب أن يغفلها أى مراقب أو مؤرخ للسينما
صريـة وهيأن اخملرجـ اليهـود قد ساروا فى لـعبة الـعنصـرية فى التـعامل مع الشـخصية ا
ـصـريـة إلى احلـد الـذى جـعـلـهم يـسـخرون مـن كل تـقالـيـدهـا وعـقـائـدهـا ويـعـرضـهـا لشـتى ا
ـهانـة واإلذالل; لـذلك لم يـكن غـريـبـا أن نـرى فى فـتـرات تالـيـة نـبـرة الـسـخـرية من ضـروب ا
ـصــريــة فى ظل شــعـور مــريــر فــرضه االسـتــعــمـار الــيـهــود تــسـيــطــر عـلـى بـعـض األفالم ا

والصهيونية وأعوانهما.
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صرية" مطبوعات نادى السينما بالقاهرة ١٩٨٩ صفحة ٢٠٨. ١) أحمد احلضرى: "تاريخ السينما ا
رجع السابق صفحة ٣١٠. ٢) أحمد احلضرى : ا
رجع السابق صفحة ٣١٢. ٣) أحمد احلضرى : ا

٤) مجلة "الفن السابع" مارس ٢٠٠٠ صفحة ٧٥ ـ ٧٧.
٥) محـمـد مصـطـفى عبـد الـنبى : "الـعـصر الـذهـبى لـليـهـود فى مصـر" دار (الـصديـقـان) للـنـشر واإلعالن ـ

اإلسكندرية ١٩٩٧ صفحة ٥٥.
٦) أحمد محمـد غنيم أحمد أبـو كف: "اليهود واحلركة الـصهيونيـة" فى مصر ١٨٩٧ ـ ١٩٤٧ كتاب الهالل

العدد ٢١٩ ـ ١٩٦٩ صفحة ٤٢ ـ ٤٣.
اسون فى مصر" دار الزهراء لإلعالم العربى ـ ١٩٨٦ صفحة ١١٦. ٧) د. على شلش : "اليهود وا

٨) د. عـلى الـراعى: "فـنـون الـكـومـيديـا مـن خيـال الـظـل إلى جنـيب الـريـجـانى" كـتـاب الهـالل الـعدد ٢٤٨ ـ
١٩٧١ صفحة ١٦٥.

٩) يعـقوب وهبى إعـداد) " األعمال الكـاملة لـلناقد سـامى السالمونى" "سـلسلـة آفاق السيـنما" (١٩) الـهيئة
العامة لقصور الثقافة ٢٠٠٢ ـ اجلزء الرابع صفحة ١٥٦.

١٠) مجلة "السينما" العدد ١٢ ـ ١٠/ ٥/ ١٩٤٥.
رجع السابق صفحة ٢٥١. ١١) يعقوب وهبى إعداد): "األعمال الكاملة للناقد سامى السالمونى" ا

صرية الـعامة للكتاب ـ ١٢) عرفه عبده على : "يـهود مصر منذ عصـر الفراعنة حتى عام ٢٠٠٠م" الـهيئة ا
٢٠٠٠ صفحة ٢٦٢.

علومات ١٩٩٩ صفحة ٦٥. ١٣) أنس مصطفى كامل : "الرأسمالية اليهودية فى مصر" ميريت للنشر وا
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صرية بعد حرب ١٩٤٨وقيـام ثورة يوليو ١٩٥٢ واألحداث التالية ال جدال أن السينـما ا
لهما أصبحت تتحسس طريقها وهى خائفة وجلة فهى حتاول أن تبدو متعقلة أحيانا ثائرة
أحـيانـا أخرى ولـكن دائمـا ما كـانت متـحيـرة فى محـاوالتهـا اليـائسـة لكى تـخلق تـوازناً ب
مـعتـقدات بـعض صـانعـيـها وحـتـميـات سوقـهـا احمللى فى ظل هـيـمنـة الـرأسمـاليـة الـيهـودية
ومـتطـلبـات سـوقهـا العـربى التى قـد تـتفق أو تـختـلف مع أوضاع عـنوى ـادى وا وتأثـيـرها ا
صرى وذلك حتى بدايـة الستينيات وهى الـفترة التى تقلص فـيها عدد اليهود فى اجملـتمع ا
مـصر إلى مـا يقـرب من ٨٠٠٠ يهودى بـعد رحـيل ٣٤ ألفـا منهم مـنذ بـداية حرب ١٩٥٦(١)

ا يعنى فى النهاية احلد من تأثيرهم عند التعامل مع الشخصية اليهودية فى األفالم. 
ـصـريـة ما بـ عـامى ١٩٤٨ ـ ١٩٦٠ ضـعيـفـا أو ذكـيا أو وسـواء كـان مـا قـدمته الـسـيـنمـا ا
مرتـبكا فإنه دائـما ما كـان يسير فى إطـار ما يسمى بـالفيلم االجـتماعى وهو إطـار ال فكاك منه
عدومة فى تعـثر واإلمكانـات احملدودة واخلبـرات ا فى ظل صـناعة يتـصيدهـا اإلنتاج الفـردى ا

مجاالت يتطلبها التعامل مع األحداث العسكرية والسياسية والتاريخية بشكل مقنع والئق.
ط الــفـيــلم االجـتــمــاعى سـوى بــعض االسـتــثـنــاءات الـقــلـيــلـة ولم يـفــرز الـتــمـرد عــلى 
تواضعة فى مجـال جتسيد األحداث العسكرية والسـياسية بينما بقى اجلانب األكبر من وا
تــلك األفالم يـتــطـلع إلى االقــتـراب من األحـداث فـى ظل األجـواء االجـتــمـاعـيــة بـعـد مــزجـهـا
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ـعارك الفدائية أو العسكرية أو بحوارات عن السيـاسة أو احلرب أو مشاهد تلتمس مسار ا
غامرات اخملابراتـية أو البوليسية بعد أن حتيط أبطالـها بقصص عاطفية تتسيد األحداث ا

ولكنها حتقق تكيفا ما مع أوضاع سياسية ملحة.
ولـقد كانت الـعالقات العـاطفيـة هى أولى العناصـر وأوضحهـا سواء عنـد تقد الـنجمات
صريات اليهوديات من أمثال كاميـليا وليلى مراد فى أدوار العاشقات للمصري العائدين ا
من حرب فلـسط "أرواح هائمة" ١٩٤٩ "احليـاة احلب" ١٩٥٤ أو عند التعامل مع أحداث
ؤازرة الشـعب الفلسـطينى فى نكـبته من خالل عالقات ب فـلسطينـيات ومصري فى تأتى 
أو من خالل " ١٩٤٨ "أرض األبــطـــال" ١٩٥٣ "أرض الــسالم" ١٩٥٧ "فـــتــاة من فــلـــســطــ
أحداث تـأتى حرب فـلسـط كـخلـفيـة لهـا مثل "ورد شـاه" ١٩٤٨ "ناديـة " ١٩٤٩ "الله مـعنا"
ـفقود ١٩٥٥ "وداع فى الـفجر" ١٩٥٦ . وأحـيانا مـا جند أحداثـا تخـتلق إلحيـاء التواصل ا
ب أبـناء الـدلـتا ومـواطنـيـهم فى سيـناء فى أعـقـاب العـدوان الثالثى عـلى مـصر فى "سـمراء

سيناء" ١٩٥٩ . إلخ.
ـثالـيـة فى تقـسيم هـذه األفالم أو الـتأريخ لـهـا هو فى واقع األمـر فرار من والـبحث عن ا
كان إلى برج عاجى نبـتعد فيه عن ظروف السـينما وطبيـعة نشأتها وهو حتميات الزمـان وا
مـا يـؤدى إلى إجـحـاف قـد يـصـيب عـنـاصـر حـاولت أن تـقـول شـيـئـا فى ظل مـعـطـيـات فـنـيـة

وسياسية واقتصادية بالغة القسوة.
وما يغـفر لـبعض تـلك األفالم قصـورها اإلنتـاجى أو حتى اإلبـداعى هو أن إنـتاجـها كان
عزل عن أى مسـاعدات مادية أو حربـية مؤثرة وفى ظل خبـرات سينمائـية مفتقدة فى يتم 
مـجال الفيـلم احلربى فى حـ أن الفيـلم احلربى احلقـيقى هو عـادة بناء ضـخم معد إعدادا
مكلفا وتسهم فيه أكثر من جهة حـكومية وأهلية والتبسيط فيه عسير وال يجدى إال إذا كان
عـدات العسكريـة نوع من أنواع الوحـدة فى إطار موضوع قـوى معد برؤية ب األفراد أو ا
ستوى. سياسية واجتماعية عميقة ومنفذ بخبرات وتخصصات عسكرية وسينمائية رفيعة ا
ـصرى سـاند بشـكل ما بـعض هذه األفالم بـاجلنود ولكن علـينـا أن ال ننـكر أن اجليش ا
والـعتـاد والطـائرات الـتى نـراها فى أفالم مـثل : فيـلم "أرض األبـطال"١٩٥٣"شـياطـ اجلو"
"أرض الـسالم" ١٩٥٧لـدرجـة أن الـتــصـويـر فى الـفـيــلم الـثـانى تـوقـف عـنـد انـشـغـال ١٩٥٦
صـرية مع بدايـة العدوان الـثالثى على مـصر ولم يـستأنف الـعمل فيه إال ـسلحـة ا القوات ا
عـتدية لـيتم إعادة إمـداده باحتـياجاته الـعسكـرية (طائـرة.. وثالث عربات بعد جالء الـقوات ا

جيب!!(فى منتصف شهر فبراير عام ١٩٥٧(٢).
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" "مبادرة " فتاة من فلسط مبادرة " فتاة من فلسط
بعد أقـل من شهر واحد(٣) من نكـبة عام ١٩٤٨ قـررت عزيزة أمـير إنـتاج فيـلم "فتاة من
" الـذى عـرض فى أول نـوفـمـبـر ١٩٤٨ لتـحـقق من خالله مـبـادرة غـيـر مـسـبـوقة فى فـلـسطـ
سـئولـة سواء مجـال التـعامل مـع قضـية فـلسـط دون االنـتظـار ألى مـسانـدة من اجلهـات ا

كانت وزارة احلربية والبحرية أو الشئون االجتماعية أو اجلامعة العربية.
والـفـيـلم تدور أحـداثه حـول عـائلـة واحـدة لـها فـرعـان أحدهـمـا يـعيش فـى مصـر والـثانى
ـصـرى يـبـرز منه عـادل (مـحـمـود ذو الـفقـار) ويـعـمل كـطـيار يـعـيش فى فـلـسـطـ  الفـرع ا
ـصـرى  والفـرع الـفلـسـطـينى جتـسـده سـلمى (سـعـاد مـحمـد) ابـنة عم حـربى فى اجلـيش ا
عادل الـتى اسـتشـهـد والداهـا فى مـجزرة قـامت بـها الـعـصابـات الـصهـيـونيـة فتـحـضر إلى
وتـنـضم كـمـمرضـة إلى الـهالل األحـمر وبـيـنـما تـطـالـعنـا طـوابـير الـقـاهرة لـتـقـيم عنـد عـمـها
صـرى متجـهة إلى فـلسطـ يطـلب قائد الـطيران صـالح نظمى من عـادل أن يقوم اجليش ا
بعدة غارات فوق تل أبيب وبعض جتمعات العدو وفى إحداها تصاب طائرة عادل وتتهاوى
ويصاب إصابـة بالغة فى عـموده الفقرى يـظن معها أنه قـد فقد قدرته كـرجل يصلح للزواج
ـستـشفى أو الـبيت فيـتعـمد االبـتعـاد عاطـفيـا ونفـسيـا عن ابنـة عمه الـتى ترعـاه سواء فى ا
وتصر على أن تـبقى إلى جانبه وأن تـرتبط به فمصيـراهما مشتـرك وهما كما يـؤكد الفيلم

ستقبل إلى جانب بعضهما(٣). يستطيعان مواجهة ا
ابتـعد الفـيلم عن تصـوير الشـخصـية الصـهيونـية ولكـنه أعطى إحسـاسا بأن هـذا العدو
قــوة غـادرة ال ضـمـيـر لـهـا ومع ذلك كـتـابـات نـقـديـة كـثـيـرة نـظـرت بـاسـتـخـفـاف لـ "فـتـاة من
" التى رأت فـيه عاطـفية فـجة تـعالج قضـية سيـاسيـة معاجلـة بطريـقة غـير سيـاسية فـلسـط
ة وجـذور الـنكـبة(٤) " وبدال من أن ويـتحـاشى اخلوض فى أسـبـاب احلرب ومالبـسـات الهـز
قدم لـها يـطرح تـمسك الـفتـاة بأرضـها ويـؤكد أن احلل يـكـمن فى بقـائهـا وتشـبثـها بـأرضهـا

ضيف"(٥). وبالتالى حل مشكلتها بالذوبان فى اجملتمع العربى ا الزواج بديال
" والـظـروف التى تـرتـبط بـفـترة ـوضـوعـيـة لفـيـلم "فـتـاة من فـلسـطـ والـواقع أن الـرؤية ا

إنتاجه تصل بنا إلى احلقائق التالية :
١) إن االسـتـجـابة الـوطـنـية لـتـقـد هذا الـفـيـلم جـاءت فى ظل ظـروف سيـاسـيـة تظـلـلـها

األحكام العرفية والقوان الرقابية الصارمة التى تمنع التعرض للموضوعات السياسية.
ـة لالجـئـ الـفـلـسـطـيـنـيـ ومـدى ـؤ ٢) إن الـفـيـلم جنح فى أن يـقـدم ألول مـرة احلـالـة ا
القسوة التى يعانونها من جراء اعتداء الصهاينة عليهم وأثار عند عرضه فى بعض البلدان
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العـربية ردود أفعال لم تتحقـق ألى فيلم مصرى من قبل ـ وتأكـيدا لذلك ما حدث عند عرضه
فى الـسيـنمـا الوطـنية فـى عدن فى ظل احلـكم اإلجنليـزى فقـد آثار الـفيـلم ضجـة كبـيرة ب
ا جعل شاهدينمن العرب واليهود ولوال تدخل رجال البوليس حلدث صدام كبير بينهما  ا
نع عـرضه حتى يـعرض عـلى جلنة الـرقابة عـلى األفالم السـينـمائـية فى حـكومة عـدن تأمـر 
خاصة ووصل األمـر إلى أن احلاكم العـام اإلجنليـزى طلب مشاهـدته منعـا حلدوث مسائل

شائكة تتصل بالسياسة التى تتبعها بريطانيا مع العرب وإسرائيل(٦). 
تلقى العربى طوال أكثر ٣) جنحت أغانى الفيـلم فى أن تكون وثيقة دائمة التأثـير على ا
من نـصف قـرن فـهى تـلـتـحم مع احلـدث السـيـاسى وتـهـاجم الـصـهـيونـيـة وتـفـنـد دعـاواها
فـفى أغـنيـة "يـا مـجاهـد فى سـبـيل الـله" التى وتطـلب الـتـشبـث بأرض األجـداد فى فـلـسطـ

تغنيها بطلة الفيلم الفلسطينية جند الكلمات تكاد تقحم من يرى أنها لم تتمسك بأرضها:
شىء وارثينه عن األجـــداد كل حياتنا كفـــــاح وجـــــــهاد
فيها العز وفيهــــا اجلــاه اللى فاتولنــــــــــــــا دول وبالد
وت وعليها نعيش فوقها  أرض جدودنا وغيرها ما فيش
واللى بالد الله طــــــرداه ما فيش مطـــــــرح للخفافيش

. وفى أغنية أخرى جند البطلة تندد بالصهيونية وأهدافها االستعمارية فى فلسط
تبكــى عليكى البواكى يا فلســــط فارقنــاكى
وفيكــــى فتحت عينى يا للى حبيت بهـــــواكى
تشعل فيها نار حمرة فارقنا األرض اخلضرة
ويا ويل الصهيونــــية حسرة عليكى يا حسرة
يا حسرة على هذا الوأد   جاروا عليه األعــادى
أهلة بايته بتنــــــــادى على األمـــة العربيــة

" بـدأت عزيـزة أميـر تصـوير فـيلـمها وبـعد شـهر واحـد من عرض فـيلم "فـتاة من فـلسـط
الـثانى عن قضية فلـسط وهو فيـلم "نادية" الذى سبق وأن أعلـنت عن إنتاجه باسم "ميدان

القتال"(٧) ولكن يبدو أن هناك ضغوطا رقابية قد أدت إلى تغيير االسم.
ـدرسة نادية (عـزيزة أمير) تـعيش مع أخيـها الضابط ويتـلخص موضوع الـفيلم فى أن ا
منير (شكرى سـرحان) وأختها الطالبة ثريا (شـادية) فى بيت عادى وسعيد يشترك أخوها
.. وبيـنـمـا تـقـيم ناديـة حـفال ألخـتـهـا ابـتهـاجـا بـعـيد ـصرى فى حـرب فـلـسـطـ مع اجلـيش ا
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درسـة تـتسـلم خطـابـا من قيـادة اجليـش تخـبرهـا فيـه باسـتشـهاد مـيالدها وتـخـرجهـا من ا
شقـيقـها يـعـصف بهـا األلم وحتى تـنـسى فجـيعـتهـا تـلجـأ إلى اخلمـر تـغرق فـيهـا أحزانـها..
وح يحضر الضابط " مدحت " (محمود ذو الفقار) صديق أخيها ليسلمها مخلفاته تطرده
ـدرسة إلحالتها للتحقيق نزل وتـسوء حالتها وتثور عليهـا أختها ثريا وتضطر ناظرة ا من ا
ـدرســة مـحـمـود شـكـوكـو ولـكن مـدرس الـرسـم شـوكت أفـنـدى (سـلـيــمـان جنـيب) وسـاعى ا
ـدحت مرة ثـانية يـقترحـان علـيهـا أن تتـطوع مـعهـما لـلذهـاب إلى فلـسطـ وهنـاك تلـتقى 
ولــكن سـرعــان مـا تــقع أسـيــرة وتـتــعـرض لــلـتـعــذيب الـشــديـد مـن قـبل اثــنـ من الــضـبـاط
الـصــهـايـنـة ومن هــنـا يـتـشــعب الـفـيــلم إلى أحـداث تـنــتـهى بـعـودة نــاديـة إلى أرض الـوطن
ساعدة بـعض الراهبات الفـلسطينـيات وبداية قصـة حب بينها وب مـدحت الذى تكتشف

فجأة أن أختها ثريا معجبة به فتعتزم أن تضحى بحبيبها.
ويـسـجـل الـفـيــلم ريـادة أخــرى بـالــنـســبـة لـعــزيـزة أمــيـر فــهـو أول فـيــلم يـقــدم عن قـرب
ـعارك احلربـية أو مـشاهد الـتعذيب الـتى ترتكب فى حق الشخـصية اإلسـرائيلـية سواء فى ا
سلمة والراهبات صرية ا نادية كما أنه جنح فى خـلق معادلة لها دالالتها عندما ربط بـ ا

الفلسطينيات فى مواجهه البطش الصيهونى. 
عادلة الـتى شارك فى خلقها كـاتب قصة وسيناريـو الفيلم يوسف جوهر ولـكن يبدو أن ا
ــطــلــوب الــعــزف عــلى أوتــارهــا فى تــلك جتــاوزت أحــد اخلــطــوط احلــمــراء الــتى لم يــكـن ا
اسم "أمـيـنـة وكـاتـيـنـا ـا لـهـذا الـسـبـب كـان الـفـيـلم الـتـالى لـعـزيـزة أمـيـر يـحـمل  ور الـفـتـرة
وسـارينا" "أخالق للبيع" وهـو ما يعكس مالمح التركـيبة التى فرض السـير على هديها سواء

سرح أو السينما!! فى ا
هدوء على اجلبهة الداخليةهدوء على اجلبهة الداخلية

صـرية وبـالرغم بـعد عـام واحد من إعالن دولـة إسرائـيل هـدأت األمور عـلى السـاحـة ا
مـن إجـراءات احلـراسـة آو االعــتـقـال الــتى تـعـرض لــهـا بـعض الــيـهـود عـنــد وقـوع الـصـدام
وقف الـرسمى معاديـا لليهود لم تـلبث األوضاع أن تبـدلت ولم يعد ا العسـكرى مع إسرائيل
وقف الـشعـبى ـ كمـا يرى الـدكتور عـلى شلش فى ومـعه ا وقف الـرسمى وبـدأ هذا ا كيـهود

التمييز على نطاق واسع ب اليهودية والصهيونية.
ـصريـة أن تـتـوارى وراء عـنـاصر الـتـرفـيه لـتـقدم فى ظل هـذا اإلطـار حاولـت السـيـنـمـا ا
ـتـسـقـة بـقـوة مع فـتـرة ظـهـورها بـل وأن تـطرح فـى سـياق خـلـيـطـا من الـرؤى الـسـيـاسـيـة ا
ولم يكن غـريبا أن يتم ا تفـوق فى خطورتهـا أهدافهـا السياسـية أحـداثها آراء اجـتماعيـة ر
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الـتـعــامل مع الـشـخــصـيـة الـيـهــوديـة من خالل ثالثـة أفالم كــتـبـهـا جــمـيـعـا كـاتـب سـيـنـمـائى
ومسـرحى اشتـهر بـاقتـباسـاته الهـزليـة وهو أبـو السـعود اإلبـيارى"فـاطمة ومـاريكـا وراشيل"
" إخـراج أنـور وجـدى ١٩٥٠ " أخالق لـلـبـيع " إخـراج إخـراج حـلـمى رفـلـة ١٩٤٩ "يـاسـمـ

محمود ذو الفقار ١٩٥٠ . 
كـانت مسـرحيـة "زواج فيـجارو" لـبـومارشـية مـصدرا لـلسـيـناريـو الذى كـتبه أبـو السـعود
ـصـدر سرعـان مـا يـتـضاءل دوره االبـيارى لـفـيـلم "فـاطـمة ومـاريـكـا وراشـيل" بيـد أن هـذا ا
ـقارنـة بـ ثالث فتـيـات من أديان مـخـتلـفـة بؤرة اهـتـمام اإلبـيارى ووسـيـلته عنـدمـا تصـبح ا
شاركة للوصول إلى دالالت غير متوقعـة سواء من اإلبيارى نفسه أو من العناصر األخرى ا

فى صنع الفيلم.
نـواجه فى "فاطـمـة وماريـكـا ورشيل" بـعالقـات منـفـردة ب الـواد اللـعـبى يوسـف (محـمد
فوزى) الذى يـحاول اإليقـاع بالفـتيـات الثالث بادعـاء رغبته فـى الزواج منـهن بعد أن يـنتحل
ألقـابا تـتفق مع عقـيدتهن الـدينيـة فهو مع الـراقصـة اليهـودية راشيل (نـيللى مـظلوم) يـنتحل
ـسـيحـيـة الرومـية مـاريـكا (لـوال صـدقى) يصـبح كـرياكـو بـينـما لقـب حزقـيال ومع اخلـيـاطة ا
سلمة فـاطمة ليصل بنا بـعد مفارقات ضاحكة إلـى نتيجة يعبر يحتفظ باسمه احلقـيقى مع ا
عـنـهـا فى مـطـلع إحـدى أغـانـيه وهى أن "فـاطـمـة ومـاريـكـا وراشـيل دول جـوه قـلـبى كـوكتـيل
يعجبنى فى واحدة خفتها والثانية حالوة لفتتها والثالثة داللها وقسوتها" فى إشارة إلى أن
ــصـرى فى فــتـرة لــهـا الـفــتـيــات الـثـالث يـعــبـرن عن نــسـيج مــتالحم داخل إطــار اجملــتـمع ا

خصوصيتها االجتماعية والسياسية.
ـتفرج والوصـول إلى هذه النـتيـجة ـ فى تلك الـظروف الـسياسـية ـ كـان يستـدعى جذب ا
وضوع دون أن يـستـشعـر أى مبـاشرة قد تـصل به إلى أحاسـيس عكـسيـة خاصة أن إلى ا
فروض أن اإلحـباط يسرى الـفيلم كـان من أهدافه أيضـا تقد رؤيـة نقديـة قاسيـة جملتمـع ا
فى تكـوينه كله بعد إعالن الهدنة مع قـيام الدولة اليهودية لـذلك سعى الفيلم إلى التعامل مع
الفتـيات الثالث فى ظل توازن مـدروس ب انضواء كل مـنهن حتت تقالـيد وموروثات تـستبد

بهن وب فروق جوهرية جتعل لبعضهن أفضلية على البعض اآلخر. 
فى بدايـة الـفيـلم نـتعـرف عـلى احلسـنـاء راشيل (نـيـللى مـظـلوم) وهى تـتـعرض لـلـجاذبـية
الـكـاسـحـة للـشـاب يـوسف خـاصـة عـنـدمـا تـعلـم أنه شديـد الـثـراء وأنه يـهـودى الـديـانـة هـنا
طلقة! سرعان ما يتزحزح حرصها التقليدى وتأخذ كلماته اخملادعة تعابير تناظر احلقيقة ا

.. أنا فنانة كبيرة ياحبيبى راشيل: إنت تعرف أنا م
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واحد: وهو غنى كبير
راشيل: (تتغير لهجتها) حضرتك غنى قد كده ?

يـوسف: قد كده مـاشفتش جـمال يشـبه جمالـك ياريت يسـعدنى زمانى ويـبتسم لى احلظ
وتتجوزينى. حبيتك من أول نظرة.

راشيل: نفس الشىء اللى حصل لى
يوسف: إذن قولى إنك قبلتى تتجوزينى

ا واحد شيك ومـبسوط زيك يكون راشـيل: ماعنديش مـانع أجتوزك أنا فى ديك السـاعة 
زوجى

يوسف: أنا أسعد مخلوق فى الدنيا
راشيل: بس أنا يعنى اسمى راشيل كوه

يوسف: يا سالم على حسن احلظ دى احلاجة الوحيدة اللى كنت 
فاكر انها حتكون سبب فى عدم جوازنا.. أنا اسمى حزقيال

راشيل: ده هايل
يوسف: يعنى إحنا االثن من ملة واحدة

راشيل: عظيم (يقدم لها الدبلة) لكن أنا آسفة خد الدبلة 
يوسف: الله إيه احلكاية انت غيرت رأيك قوام كده

راشيل: نسيت أقول لك انى مخطوبة لعريس قبل منك
يوسف: بختى وحش

راشيل: لكن كالم فى سرك بكره خطيبى جاك ده زى العمى ألنه فقير
يوسف: وايه اللى غصبك عليه ?

راشـيل: بـخـاف منه. ده غـيـور ومن أربـاب السـوابق ومـرة شاف واحـد بـيـكلـمـنى ضربه
بسكينة وخد ثالث سن سجن وفضل له شهر ويرجع

يوسف: وايه احلل ?
راشيل: إنت بس اتفضل وشرفنا وبابا حيشوف لك حل

صيبة دية ? يوسف: حل إيه فى ا
راشـيل: بـابـا حالل العـقـد نـاس كتـيـر بـياخـدوا رأيه فى مـشـاكل  وحـلهـا لـهم لـوجه الله

ومايخدش منهم غير خمسة جنيه استشارة
يوسف: ال ده رخيص قوى
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سيطفو من احلوار السابق عدة مالمح لشخصية راشيل ويؤكدها السيناريو فى مشاهد
تالـية ـ فهى فـنانة تعـتز بفـنها تـسمو عـلى االنعزالـية ـ بعـيدا عن منـطق اجليتـو ـ وتبدو على
تلك الـثروة والوسامة  وسواء كان ـا كانت حتبه وقبل ذلك  استـعداد للزواج من مسلم طا
كـنـخداعـهـا بسـهـولة رغم فـهى دائـما صـريـحة وعـفـويـة و من سـتـتزوجه مـسـلمـا أو يـهـوديا
ـا يعنى أن ادى كمـا كانت تـخشى غيـرة وعنف خطـيبهـا الفقـير غيـر الوسيم  حرصهـا ا
ومع ذلك فهى تملك اجلرأة العنف والدفاع عن الشرف أمور ال يخلو منها اجملتمع اليهودى 
رهقة والبخل التقليدى على االختيار يساندها فى ذلك أبوين يعكس اهـتمامهما باجلزئيات ا
ـاديـة بـصـراحـة مـطــلـقـة وبـدون أى الـتـفـاف أو مـواربـة أو قــدرتـهـمـا عـلى مـواجـهـه األمـور ا

شعارات كاذبة سنسمعها بعد ذلك عند التعرف على عائلتى يوسف وفاطمة.
األم: راشيل فهمتنا أن حضرتك مبسوط ?

يوسف: مبسوط جدا
: الله يبسطك ويبسطها انت عندك رأسمال قد إيه? األب كوه

يوسف: ٢٠ ألف جنية
األم: يسلم بقك

: عندك أمالك. أطيان ? كوه
يوسف: عندنا عزبة ٣٠٠ فدان

راشيل: كالمك زى الشهد. والعشرين ألف جنيه فى أى بنك ?
يوسف: فى بنك مصر بس باسم بابا
: واألرض برضه باسم بابا ? كوه

يوسف: أيوه
كوه وبابا مش عايز يتجوز ?

يوسف: يتجوز ازاى ده راجل كبير فى السن وعلى كل حاله مالهوش وريث غيرى
األم : طيب عال وأمتى حيموت بالسالمة ?

وت بعد سنة كن  يوسف : ده فى علم الله 
األم : بعد سنة ١٢ شهر ?

راشيل : بعد الشر عليه. لكن سنة ٣٦٥ يوم.. ده كتير قوى ياشيرى
كوه : على أية حـال لو مات بعد سنـة العشرين ألف اللى عـنده يعملوا فـوايد تقبضهم

٢١ ألف
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يوسف : ازاى بقى أنا حاخد فايظ عن الفلوس اللى حورثها ?
كوه : ده حقك

األم : وحق مراتك كمان
راشيل : وهما عشرين ألف جنيه بطال يابابا

األب : ماهو حيشترى منهم الدبل
يوسف : ماتخافش إذا كان على الدبل موجود منهم كتير !

ويـنـتـقل الـفـيلـم إلى ضحـيـة أخـرى من ضـحـايـا يـوسف وهى الـفتـاة "مـاريـكـا" اخلـيـاطة
لم يكن سلـوكها الشخصى اخلاصة براشيل والـتى تصفها بأنـها "أحسن خياطة فـى الدنيا"
ولكن يـأتى عـرض يـوسف لـها يـسـمح لـهـا باخلـداع أو اخلـيـانـة أو خطف صـديق زبـونـة لـهـا
بـالزواج بـأسـلـوبه اخملادع الـواثق من أدواته لـيـخدرهـا ويـجـعلـهـا توافـق على عـرضه بـشرط
ـا يـتـيح ليـوسف الـفـرصة لـلـتـنقل ـسـتـشفى  ريض بـعـد أن يـخرج من ا مـوافقـة والـدهـا ا
بينهما وبـ راشيل حتى تكتشف خـيانته أثناء تواجـده فى منزلها فيـهرب من ثورة غضبها

واسير واألشجار. بالهبوط من فوق ا
كانـت كل من راشـيل ومـاريكـا مـشـبـعـتـ بـاحلـيـوية والـنـشـاط والـتـفـاؤل وتـعـنى احلـياة
ـارسـته إمـا كـاحـتراف العـصـريـة بـالـنـسبـة لـهـمـا : الـصـدق واجلـدية والـعـمل وحب الـفن و
(راشيل راقـصة بـاليه) أو كـهوايـة (ماريـكا تعـشق العـزف على الـبيـانو) واألهم من كل ذلك
انـهمـا بدور األسـرة فى مـشاركـة األبنـاء عنـد تقـرير مـصـيرهـما فى مـوضوع له خـطورته إ

مثل "الزواج".
سـرحية ـا له داللة أن عالقـة يوسف بـكل من راشيل ومـاريكـا لم يكن لهـا أى صلـة  و
أخوذ عنها الفيلم  وهو ما يعنى أن وجودها كان له أهميته على مستوي "زواج فيجارو" ا
عـطيات الـسياسـية وقت ظـهور الفـيلم. والثـانى إتاحة الـفرصة لـلمقـارنة ب األول مسـاندة ا

راشيل وماريكا من ناحية  وشخصية فاطمة من ناحية أخرى.
كـانت فاطـمة هى الـشخصـية الـثالـثة الـتى يتـعرف علـيهـا يوسف بـعد أن يـدفعه أبوه إلى
منزلها من أجل أن يتزوجها دون أن يـراها من قبل فيطلب من صديقة إسماعيل ياس أن
ينتحل شخـصيته ويتصرف هو على أساس أنه صديق وتلـعب فاطمة نفس اللعبة وتتصرف

كأنها جارة العروس لتصبح من حيث ال تدرى ضحية يوسف الثالثة.
كـانت الـوارثـة فاطـمـة (مديـحـة يسـرى) تـنتـمى إلى عـائلـة من الـبكـوات تـعيش بـعـد وفاة
انيـة والساعى إلى رشح لالنتـخابات الـبر والـدها فى منـزل عمها رشـاد بك (حسن كامـل) ا
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زواج فاطمة من يوسف ابن جالل بك (عبـد الوارث عسر) ألن األخير سيساعده فى دائرته
االنـتخابيـة وسيعـطيه مخالـصة من الديـون الكثيـرة التى عليه لـه بينمـا كان جالل بك يسعى
إلى تـزويج ابـنه من فــاطـمـة ألنـهـا وارثـة عن أبـيـهـا ٣٠٠ فـدان من أجـود األراضى  أى أن
الـزواج بـالـنـسـبـة لـلـعم واألب كـان زواج مـقـايـضـة ويـعـكس فى جـوهـره فـسـادا اجـتـمـاعـيـا
وسياسـيا ينخر فـى أعماق اجملتمع وبـالضرورة يصـبح له صداه على سلـوك كل من فاطمة

ويوسف.
فهى ال تـعمل وتـتصرف فى ـفاهـيم خاطـئة للـحيـاة العـصريـة  كـانت فاطـمة تـعيش وفـقا 
ثـروتهـا بسـفه يدفع عـائلـتهـا إلى التـهديـد برفع قـضيـة حجـر علـيهـا كمـا أنهـا ال تمارس أى
هـواية مفـيدة ويرتـكز سلـوكها فى عـصيان رغـبة عمهـا فى الزواج من يوسـف  وتترجم هذا
قابـلة حبـيبها ـواسير واألشجـار  العصيـان بالهـروب اليومى من حـجرتهـا من خالل تسلق ا
ظريف (عبد الـسالم النابلـسى) فى مدرسة الـرقص التى يديرهـا دون أن تعى خداعه الدائم

لها ورغبته الدفينة فى االستيالء على ميراثها.
ـقـارنـة ب كـل من راشيل ومـاريـكـا وعائـلـتـيهـمـا لـيـست فى صالح وبـاختـصـار تـصبح ا
فاطـمة أو عمها وأيضا لـيست فى صالح يوسف ووالدة العجـوز الذى يرفع شعارات جوفاء
ورقة بالرجولـة والشجاعة والشهامة واإلنـسانية ثم نكتشف أنه مجرد حول شجـرة عائلته ا
ات انـتـهـازى مـزواج وعنـدمـا يـتـفاخـر أمـام ابـنه قـائال "ده أنا مـتـجـوز عـلى أمك ثالث حـر
البس الواحـدة منهـم تبرجـل قطر سـكة حـديد"! يـتضح أن االبن كـان امتـدادا لألب ولكن 

أكثر عصرية!.
فاطمة وماريكا وراشيل. ثانى مرة !فاطمة وماريكا وراشيل. ثانى مرة !

ويقحـم أبو السـعود اإلبيـارى شخصـيات "فـاطمة ومـاريكا وراشـيل" مرة ثـانية فى فـيلمه
" الـذى أخـرجه أنـور وجدى عـام ١٩٥٠ ويـكـون مـدخله إلـيـهم عـنـدما نـرى الـطـفـلة "ياسـمـ
الـلقيـطة يـاسمـ وهى تسرق سـاعة الـيهـودى العجـوز زكى فيـندفع الـرجل إلى طلب الـنجدة
شروعـة لصالح مـواطن يهودى من اجلماهـير ورجل البـوليس هنـا تتغـلب القيم اإلنـسانيـة ا
ـواطـنة  وتـتـحـالف اجلـمـاهيـر مع شـاويش الـبـولـيس من أجل مـطاردة طـيب له كل حـقـوق ا
ـطـاردة يـبـدى الـلـصـة الـصـغـيـرة فى الـشـوارع واألمـاكـن الـعـامـة ووسط الـزحـام وأجـواء ا
العجوز اليهودى سلوكيات تدعو للسخرية ولكن بدون حتامل  فهو يحول وقائع السرقة إلى
سـروقـة ال يـتـجاهـل دوره كتـاجـر سـاعات مـناسـبـة لـلـدعايـة وفى ذروة حـزنه عـلى سـاعـته ا
عنـدمـا يقـول لرجـل الشـرطة: " سـاعـة ذهب أصلى ١٧ حـجر ال تـقـدم ثانـية وال تـأخـر ثانـية
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حالت اخلـواجة زكى زكى فى شـارع قصر الـنيل بـأسعـار مخفـضة ومن يـشتـرِ يجد تبـاع 
ما يسره".

وبذلك يـجمع أبو السعود اإلبيارى بـ التعاطف والدعاية التى كـانت تنتشر حول اليهود
ـصـرى من أجـل أن يـصل إلى هــدفه األكـثـر تــأثـيـرا عــنـدمــا يـجـعل الــلـصـة فى الـشــارع ا
الصغيرة تـهرب من مطارديها إلى ملهى ليلى لتـندمج فى استعراض لثالث راقصات فاتنات
خلفهن لوحة ديكور مرسوم يرتدين شارات علـيها اسم كل منهن "فاطمة ماريكـا.. راشيل" 
سـلمـة التى حتتـضن األديان الـثالث  وعلى صـر ا علـيهـا لوحة لـقلـعة مـحمـد على كـعنـوان 
نـغـمـات حلن لـشـارلى شـابلن تـشـارك الـلـصـة الـصـغيـرة الـراقـصـات الـثالث فى اسـتـعراض
تصاحبه أغنيـة يقول مطلعهـا :"فاطمة بنت أمينـة وماريكا بنت كاتيـنا وأخيرا راشيل دايخة

ومسكينة وتتعشى عسل وطحينة".
وهنا نالحظ أن الـوحيدة التى تخـصها األغنـية بالتعـاطف وتوصف حالتـها وظروفها هى

راشيل التائهة"ذات الظروف الصعبة".
اختفاء سرينااختفاء سرينا

ا كـان اخلالف ب ـاذا تـغيـر اسم فيـلم "أمـينـة وكاتـيـنا وسـرينـا" إلى "أخالق لـلبـيع" ر
ـأخوذ عنـها الـفيلم من منـتجـته عزيزة أمـير ويـوسف السبـاعى مؤلف قـصة "أرض النـفاق" ا
جهة وب كاتب السيناريو أبو السـعود االبيارى من جهة أخرى سبباً فى هذا التغيير فثمة
نتجة من صراع يبدو ب الرغبـة فى تأكيد مواقف منـاهضة للشخصيـة اليهودية عكسـتها ا
" و"ناديـة" وبـ كاتب سـينـاريو لم يـستـسغ أجواء قـصة قبل فـى فيـلمـيهـا "فتـاة من فلـسطـ
الـسباعى فـأراد أن يجعـلها تقـترب من أجواء فـيلمه الـناجح "فاطـمة وماريـكا وراشيل" وفيه
رة مع يلعب عـلى أوتار العالقـة التى تـتجاذبـها ثالث نسـاء من ديانـات مختـلفة ولـكن هذه ا
ــصـادفـة بـيـنه وبـ زوج جـاد يـحب زوجــته أمـيـنـة ولـكن مــغـلـوب عـلى سـوء فــهم تـخـلـقـهـا ا
الراقـصـة اليـونـانيـة كـاتيـنـا والفـتـاة اليـهـودية سـريـنا ابـنـة صاحب الـبـنسـيـون كوهـ لـيفى
ضـطربة استـخدام حبوب حتور مـسار سلوكه بـالشكل الذى واجهـة حياته ا فيصـبح مالذه 
ـشبعة واقف ا ا يـغرقه فى دوامة من ا ـروءة النفاق الـصراحة إلخ  يريده: الـشجاعة ا

تضاربة. بالتناقضات والدوافع ا
ؤلف فـيـتـغيـر اسم الـفيـلم وتـتـحول الـفـتاة ـنتـجـة وا يـبدو أن الـصـراع يـحسم لـصـالح ا
سـريـنا الـيـهـودية إلى مـجـرد فـتـاة هامـشـيـة احلضـور تـسـاعـد والدهـا ولـكن دون أن تـفرض
نـفـسهـا على هـذا الزوج أو عـلى عالقاته بـاآلخرين بـينـما يـبقى والـدها "كـوه لـيفى" هـدفاً
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لـلسخـرية بدون أى ابـتكار حـقيقى فـهو مثل زكى زكى تـاجر السـاعات الذى قـدمه االبيارى
نتعرف عـليه وهو يصرخ طالـباً النجدة من جـيرانه: كوه ليفى: " من قبل فى فيلم "ياسـم
ومـستعد لتـسليف نقود احلرامى سرقنى وأنـا واقف ده أنا كوه ليـفى صايغ وجوهرجى
حتت رهن بفايدة بسيطة قوى ٥% واحملل فى شارع الصاغة ومن يشرفنى يجد ما يسره.
دخـل لشخصـية كوهـ أعطى الفـرصة لإلبيـارى الختالق مواقـف موغلة ويـبدو أن هذا ا
فى سـخـريتـهـا وتـتركـز حـول الـعالقـة ب الـزوج أحـمـد واخلواجـة كـوهـ لـيفى مـرة عـنـدما
يشـترى كـوه مـحتـويات شـقة أحـمد بـخمس ثـمنـها.. ومـرة عنـدما يسـتضـيف على حـسابه

. الجئ فى بنسيون كوه اخلاص مجموعة من أطفال ا
أحمد: عند حضرتك أوض فاضية فى البنسيون ?

: قول يا حضرة يلزم كام أوضة ? كوه
أحمد: األوضه أجرتها كام ?

ية. : األوضة أجرتها فى الليلة ٥٠ قرش من غير مية و٥٥ فى الليلة با كوه
أحمد: مية.. باحلمام يعنى?

: للشرب يا حضرة. خمس قرش من غير شرب مية.. كوه
يـة علشان خاطر ١٢ ولد ومن دول. كل أربـعة بينامو على أحمـد: أنا يلزمنى ٣ أوض با

سرير.
: ال يا حـبـيـبى بـقى فى احلـالة ده تـرتـفع األجـرة من ٥٥ قـرش إلى ٧٥ قرش ده كـوهـ

عشان خاطرك.
أحمد: وليه بقى الزيادة دى?

: ألن اخملدة اللى بـتنام عليـها راس واحدة يا دوب يتـوسخ منها ٢٠سم. لكن دول كـوه
حـينـامـوا علـيـهـا أربعـة فى عـشـرين بـ ٨٠ سم وساخـة شـوف بـقى تصـرف بـكام

بقى صابونة ومية وكام غسالة..
أحمد : طب موافق.. وحدفع لك كمان أجرة أكلهم وشربهم.

كـوه : كل شىء بـحسابه يـا حبيـبى. حتب أديلـهم كمان درس قـراية وكتـابة تعـالوا يا
. آدى دستة..!! والد.. آدى واحد. آدى اثن

ـبـدأ الـتــوازن فى عـرضه لـلـشـخـصـيـة ولـكن اإلبـيـارى كـان يـتـصـف بـاإلخالص الـدقـيق 
" ينهى فيلمه اليهودية فى ظل ظـروف لها حساسيـتها فهو بعـد سخريته الالذعة من "كوهـ
ـسـيـحيـ فـعـندمـا يـتـحرر من ـسـلمـ وا " كـان مـثله مـثل اآلخـرين من ا لـيـقول إن "كـوهـ
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ـعـنى أدق البـخل الـشـديـد ينـقـلب إنـسـانا الـضـغـوط النـفـسـيـة التى تـدفـعه إلى احلـرص أو 
عادياً بل ويصبح قـادراً على أن يساند أحمد فى أفكاره اإلنسـانية وعندما نأتى إلى نهاية
تـباينـة األديان: الـراقصة الـيونانـية وخطـيبهـا ووالدها الـفيلم يـجمع الـفيلم بـ شخصـياته ا
والـيـهـودى وابـنـتـه وأحـمـد وزوجـته وحـمـاته وصــديـقه فى أغـنـيـة جـمــاعـيـة اجلـمـيع يـغـنـون
وسـيـقى اليـونـانى علـى اجليـتـار واليـهـودى كوهـ عـلى الـعود والـكل فى نـسيج ويـعـزفـون ا

إنسانى واحد فوق أرض مصر.
" ورغم أن "أخالق للبيع" لم يحقق النجاح الذى حققه"فاطما وماريكا وراشيل" و"ياسم
ط ـصـرية  فـإن اإلبـيـارى من خالل األفالم الـثالثة جنـح فى أن يقـدم لـلـسـينـمـا الـتجـاريـة ا
ـط يـسـتـمر فـى عـشـرات األفالم الـتـالـية المـحه الـكـاريـكـاتـوريـة وهو  ـرابـى  الـيهـودى ا
ثل إسـتيفان فـيكتب عـباس كامل شـخصيـة ناحوم فى فـيلمه "خـبر أبيض" ١٩٥١ ويـكتب و
ـرابى (شـمـعـون لـيـشع) فى "ابن ذوات " ١٩٥٣ الـذى يـسـتـقبـل زبائـنه روسـتى شـخـصـيـة ا
بـلكـنة روستى األجـنبـية وهـو يردد " يا صـباح الـفلوس يـا صبـاح البـنكنـوت. اجعـله أخضر.
أهالً وسـهالً. نهـارنا نـادى نـهارنـا قـشطـة".. ويصـبح روسـتى بعـد ذلك مالصـقا لـشـخصـية
" ١٩٥٤ " صراع اجلبابرة" ١٩٦٢ " الـيهودى فى أفالم تالـية منهـا "حسن ومرقص وكوهـ

آخر شقاوة" ١٩٦٤ إلخ..
ما بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ما بعد ثورة يوليو ١٩٥٢

فـى عام ١٩٥٢ شـهـدت مصـر بـدايـة تغـيـيـر فى جمـيع أحـوالـها  وكـان الـتـغيـيـر أحد
ثل ردود الـفعل لقيام إسرائـيل وشيئا فشيـئا لم يعد هناك ملـك وال حزب لألغلبية وال 
لالحتالل يحكم احلـاكم  وبذلك فقد الـيهود فى مصـر سندا واهتـزت األرض التى يقفون
عـلـيـها ومع ذلك فـقـد أشـار اليـهـود أنـفسـهم إلى أنه "لم يـحـدث أى تغـيـيـر بنـشـوب ثورة
ـلك فــاروق بل عـلى الــعـكس كـان الــلـواء مـحــمـد جنـيب ودودا مع يـولـيـو ١٩٥٢ وخــلع ا
الـيـهود.. ومع أنـهم كانـوا أحـرارا فى السـفر لم يـغـادر البالد إال قـلة قـلـيلـة فى السـنوات
(١٩٥١ - ١٩٥٣)(٨) يــضـاف إلى ذلك مـا تـردد أن كل من مـحـمـد جنـيب وجـمـال عـبـد
الناصـر فى الفترة ب يـوليو ١٩٥٢ ـ ١٩٥٤ كانـا يعكسـان ما أطلق علـيه البعض "بداية
لتعقل األمـور بعد الصـدمة الشديدة والـتى هزت الساسـة واجلماهير عـقب قيام إسرائيل

وفشل عملية التعرض لها(٩).
وإذا حـاولـنـا أن نـتـرجم هـذا الـوضع الـسـيـاسى إلى مـواقف وأحـداث وأفالم سـيـنـمـائـية

ية ومصرية فستبرز أمامنا الظواهر التالية: عا
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ية أى مشهد يشير إلى ١) فى هذه الفترة بعد أن "كانت الرقـابة حتذف من األفالم العا
تمـرد بعض العـامة أو الفالحـ من البسـطاء على مـلك أو أى حاكم أو أى طاغـية" أصبحت
لكيـة مسموحا بهـا بينما كـانت تراعى الرقابة كل ما بعد ثورة ١٩٥٢ األفالم التى تـهاجم ا
س الـثورات التحـررية من نكسـات أو تتعرض لـها بشكل عام(١٠) ولذلك بـدأت الرقابة فى
ـوافـقـة عـلى أفـالم سـتـضـطـر بـعـد ذلك إلى إعـادة الـنـظـر فى أفالم سـبق وأن رفــضـتـهـا وا
ـثال وافقت على إعـادة عرض فيلم "الـسويس" فى سينـما كايرو فى رفضهـا وعلى سبيل ا
ية الثانية واعترض فبراير عام ١٩٥٣ رغم أن تاريخ إنتاجه يرجع إلى ما قبل احلرب العا
على عـرضه كثير من رجـال الصحافـة فى مصر كـما وجدت فيه الـرقابة " مسـاسا باألسرة
العـلويـة اجلليـلة وال سيـما بالـوالى سعـيد باشـا الذى منح ديـلسـبس حق امتيـاز حفر الـقناة
وكان مـوضوعة يدور حول اجلـهود التى بذلت حلفر والـفيلم أنتجـته شركة فوكس عام ١٩٣٧
ـسـاعـدات الـتى قـدمـتـهـا مـصـر إلى ـتـفـرج صـورة مـشـوهـة عن ا قـنـاة الـسـويس ويـعـطى ا
فردينـاند ديلسبس(١١) ومن نـاحية أخرى وافقت الـرقابة على تصـوير فيلم "عبـد الله الكبير"
الذى مثـله وأخرجه وشارك فـى إنتاجه الـيهودى الروسـى األصل جريجـورى راتوف ويصور
ـاً وفـاسـداً خلع عن عـرشه بـإرادة الـشعب وكـان يـقارب فى بـعض جـزئـياته من حاكـمـاً ظا
ـلك فـاروق والــدوافع الـتى أدت لـقـيــام الـثـورة ولـكن ســرعـان مـا يـتــكـشف اجلـمـيع حــيـاة ا
صريـة ويتم التـحفظ علـى االستمرار انحـيازه للـشخصـية الغـربية عـلى حساب الـشخصيـة ا

فى عرضه داخل مصر.
٢) فى إطـار ما يـبـدو أنه تـخـطيـط صهـيـونى مـنـظم طلـبت مـعـظم شـركـات السـيـنـما
ـصريـة السـمـاح لهـا بتـصـوير أفالم روائـية األمـريكـية فـى توقـيت واحد من الـسـلطـات ا
ـة خالل حـقب زمنـية مـخـتلـفة ضخـمة الـتـكالـيف وجـوهرهـا احلضـارة الـفرعـونيـة الـقد
ـصـرية بـتـصـويـر أفالم "أرض الفـراعـنـة" حلـساب وخالل عـام ١٩٥٣ سـمـحت الرقـابـة ا
لوك" صرى" حلـساب شركة فـوكس للقرن الـعشرين "وادى ا شركة وارنر و"سـنوحى ا
حلساب شركة مـترو جولدوين مايـر "الوصايا العـشر" حلساب بارامـونت كما نشر أن
شركة كولومبـيا كان ينتظر أن حتتذى حذو هذه الـشركات وإنتاج فيلم عن قصة سيدنا
ـسـئـولــ فى مـصـر يـوسـف وإخـوته الــتى وقـعـت حـوادثــهـا فى مــصـر(١٢) ويـبــدو أن ا
اسـتـشـعـروا نـوعـا من الـتالقى بـ مـوضــوعـات هـذه األفالم الـتى يـتـحـدث بـعـضـهـا عن
نـاهضـة حلكام عـبوديـة الشعـب اليهـودى فى ظل حكـم الفراعـنة وبـ شعـارات الثـورة ا

. مصر السابق
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لـقد احـتضن رجـال الثـورة فى مصـر هذه األفالم. فنـجد رئـيس اجلمـهوريـة محـمد جنـيب يسـتقبل
لوك"(١٣) ويـحضر جمـال عبد النـاصر عرض بعض بترحـاب ستانلى جـولد سمـيث منتج فـيلم "وادى ا
ـشاهـد التى  تـصويـرها من فـيلم "أرض الـفراعـنة "(١٤) الذى يـرجع بنـاء الهـرم األكبـر إلى اليـهود ا
وعـلمائهم الـذين  استعبـادهم من الفرعون الـطاغية خـوفو  كما يـستقبل جـمال عبد الـناصر ـ وكان
رئيسـا جمللس قيـادة الثورة - اخملـرج سيسـيل دى ميل عنـد وصوله إلى مصر(١٥) لتـصوير "الـوصايا
العشر" عن قصة سيدنا مـوسى وخروج اليهود من مصر واحملصلة أن أغلب هذه األفالم منع عرضه
تـاز عندما كتـبت مذكراتها فى مصر بعـد أن  تصويره على أرضـها والغريب أن الراحـلة اعتدال 
ـرحلة بـالغة األهمـية بينـما جندها صـرية خالل ٣٠ عاما"لم حتـاول االقتراب من هذه ا عن "الرقـابة ا
تدبج الـصـفـحات عـن األسبـاب الـتى رافـقت منـع عرض فـيـلم "شـمشـون ودلـيـلة" الـذى أخـرجه مـخرج

لوك"!! "الوصايا العشر". وأنتجه منتج "وادى ا
٣) وفى تـلك الــفـتـرة  بـإذن خـاص من جـمــال عـبـد الـنـاصـر وزيـر الــداخـلـيـة الـسـمـاح
بـتـصويـر فـيـلم "أرض األبـطـال" إخـراج نيـازى مـصـطـفى فى مـديـنة الـعـريش وبـعـد خـمسه
شهـور من قـيام الـثورة لـيعـرض خالل الشـهـور األولى من العـام ١٩٥٣ وليـحظى بـلقب أول
فـيـلم سـيـاسى بـعـد الـثـورة وفـيه يـتـطـوع الـبـطل لالشـتـراك فى حـرب فـلـسـطـ ألنه ضـبط
حـبــيــبـته الــتى يــهـيم بــهــا فى أحـضــان والــده الـبــاشـا ويــدخل مع زمالئـه عـده مــعـارك مع
اإلسرائيلي إلى أن يـنفجر مدفعه نتيجة قذيفة فاسـدة فيفقد بصره وهذا الفيلم ـ كما يرى
ة إال إلى سبب كمال رمزى(١٦) ـ شأنه فى هـذا شأن العـديد من أفالم تـالية ال يـرجع الهـز
وحـيـد يـتـجـسـد فى األسـلـحـة الـفـاسـدة مـثـله فى ذلك مـثل أفالم ظـهـرت بـعـد ذلك مـثل "الـله
مـعـنا" وال شك فى أن األسـلـحـة الفـاسـدة سبب من من ضـمن األسـبـاب لكن لـيس الـسبب
الوحـيد فـثمـة أوال دور القـوى االستـعمـارية فى الـكارثـة وهو الدور الـذى لم يلـتفت له أرض
األبـطال. واألفالم السـابقة والالحـقة وهنـاك أيضا الـفارق الواسع بـ عدد وجتهـيز القوات
الصـهـيونـيـة الـتى بلـغت ٦٧ ألف جـنـدى مدجـجـ بأحـدث األسـلـحة وعـدد وجتـهيـز الـقوات
العربية والتى لم يتجاوز عـددها من مصر وسوريا والعراق واألردن ولبنان باإلضافة جليش
ـة وفاسـدة " ونـضيف إلى ـقـدس واإلنقـاذ (١٢ ألف مـقاتل) يـحـمـلون أسـلـحة قـد اجلـهاد ا
ـرئية مع هادنـة غير ا هذه العـناصر احلـقيقـة التى فرضت نـفسـها خالل تلك األعـوام وهى ا

لكى". إسرائيل واالكتفاء بشماعة األسلحة الفاسدة "وفساد احلكم فى العصر ا
٤) ومن أشـهر األفالم الـتى تـعامـلت مع الـشخـصـية الـيهـوديـة فى تلـك الفـترة يـأتى فـيلم

" الذى أخرجه فؤاد اجلزايرلى وعرض فى ٣١ مايو ١٩٥٤.  "حسن ومرقص وكوه
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ـسرحية التى قدمت على مسرح الريحانى ويبدو لنا أن الفـيلم لم يرتبط ارتباطا وثيقا با
ـسـرحـيـة الـروسـيـة "الـسـيـد بـنـفس االسم واقـتـبـسـهــا جنـيب الـريـحـانى وبـديع خـيـرى عـن ا
دوالر"(١٧) وعـرضت عـام ١٩٤٧ ثم أعــيـد عـرضـهـا فـى يـنـايـر ١٩٥٤ بـاالشــتـراك مع جـمـيع
أفـراد فرقـة الريـحانى وكـان لها صـداها بـالنـسبة لـباحث صـهيـونى كبيـر مثل يـعقـوب لنداو

ح يصفها بقوله:
" تـشـمل أحـسن عـروض الـفـودفيل الـتى قـدمـهـا بـديع خـيرى مـسـرحـيـة "حـسن ومرقص
سرحية وصلت إلى درجة من النجاح أدت إلى إعادة تمثيلها أكثر من مرة " فهذه ا وكوه
ثم ظهرت فـيلمـا فى السيـنما فيـما بعـد. وذلك ألنها كـتبت بحذق وعـناية ومـثلت بدقـة وأحبها

كل فرد بغض النظر عن ماهية عقيدته "مسلما كان أو يهوديا أو قبطيا ".
ويسـتطرد لـنداو : وقد كـتب شاهـد عيان يـصف الشـخصيـات الثالث فى هـذه الكومـيديا

وما يربطهم من عالقات فقال :
ـسـلـم فى ـثل "جبـهـة" ا ـثـقف و كـان حـسن هـو األوجه مـظـهرا والـواثق من نـفـسه وا
ـتــلك خـبــرة من أى نـوع إال كـيـف يـصـنع مـشــروع الـعــقـاقـيــر (مـخـزن لـألدويـة) ولـكــنه لم 

األصدقاء ويوطــد العالقات مع احلكومة !!
الـى احلاذق الـذى فى يـده خزيـنـة الـشركـة  ولـكنه قـصـير ـستـشـار ا أمـا كـوهـ فهـو ا
الباع  قليل التصدى أما ثالثهم مرقص فهو العضو القبطى فى شركة العقاقير وهو شاب
البس إال أنه "حـمـار شغل" ودوغـرى أو عـمـلى وكـان بفـضل مـعـرفته ريـفى ونـحـيف رث ا

وكيف تساس األمور وتدار فى هذا العمل أن أصابت الشركة ما أصابت من النجاح(١٨).
" هى فى ولـيس من شـك فى أن هـذه الــنــظـرة إلى مــسـرحــيــة "حـسن ومــرقص وكــوهـ
بـاشرة لفت األنظار إلى سـلبية شخـصية الشريك أساسهـا نظره خاصة بـلنداو.. نتيـجتها ا
ـا كـان هذا ـا أحـاط به من شخـصـيـات أو أحداث ور ـسلم حـسن دون أى شىء آخـر  ا
ـسرحيـة سيـنمائـيا عام ١٩٥٤ أزق الذى يـقع فيه فـؤاد اجلزائرلـى عندمـا أعد ا هو نـفس ا
سلمة سرحية من منظور يحـتضن بذكاء األجواء التى تنتمى إليـها الشخصيات ا فيتـناول ا
سيحية (منطقة القلعة عوامة على النيل) والشخصية اليهودية (حارة اليهود) والشخصية ا
(كنيسة فى أسيـوط) وفى هذا اإلطار يجعل حـسن يتلمس التعـقل والنصيحة الـهادئة عندما

. تهتز العالقة ب مرقص وكوه
لفات األسيوطى دى مش عليه إن كنت أنت مرقص أنا كوه كوه : ا

مرقص : أنت كوه أنت وال كوخ واحد
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كوه : يخلصك يا أبو على ?
حسن : أبداً احنا طول عمرنا يد واحدة وكلمة واحدة.. جرى إيه النهارده?.

ولكن سـرعان ما يـنزع اجلزايرلى عن شـخصيـة حسن مبـادرة الفعل اإليـجابى.. ويحوله
إلى مجرد تابع أو مزايـد لكل ما يطرحه الـشريكان اآلخران وبيـنما يصبغ عـلى الشخصية
سـيـحـيـة صـفة الـتـآمـر والـبخـل الشـديـد يـجـعل كـوه مـجـرد إنـسـان حـريص عـلى أمواله ا
ـا يجعـلنـا نعيـد النـظر فى وصمـات البـخل التى تلـصق بعـشيرتـة خاصة وأمـوال شركائه 

عندما نراه يسخر من بخل وتقتير مرقص فى أكثر من مشهد.
كوه : مرقص اتولدت فى أنهى مديرية فى الصعيد?

مرقص : مديرية أسيوط.. علشان إيه ?
كوه : علشان كان نفسى أبعت ابنى ذكور بعثة هناك !

............................
كوه : صحيح مرقص إيده ناشفة شوية لكن يابخت من نفع واستنفع 

............................
كوه : مرقص مافيش منك وال فى حارتنا (حارة اليهود)

............................
تـلكه الثالثة لقد بـقى كوه طوال الـفيلم هو احلـارس األم على مخـزن األدوية الذى 

وتديره ابنته سيمحا حتت مراقبته الشديدة
كوه : إيه ده سيمحا يابنتى ?

سيمحا : أيوه يابابا
كوه : ايراد احملل كله ١٦٫٥ انت بتشربى حاجة

سيمحا : ورينى كده.. ياعنيه ياعنية ٥ر١٦٠٠ نسيت أنا الصفرين
كوه : ياعنية خدى بالك.. دى رابع مرة بتغلطى فيها
سيمحا : دى ما اسمهاش غلطة بابا.. دول صفرين

كـوه : أكـيد.. دى مش غـلطـة.. إنت تعـرفى الفـرق ب مـيزانـية البـنك األهـلى وميـزانية
أمـك أد إيه ١٠ أو ١٢ صفـر الـلى يتـهـاون فى صـفر عـلى الـيمـ يـصـبح هو ٣٠ صـفـر على

الشمال.
وبغض النـظر عن اخلالفات بـ الشركـاء الثالثـة ستبـقى شخصـية سيـمحا ابـنه كوه
مثـلة اليـهودية هى الـنموذج األكـثر جديـة وايجابـية رغم جـاذبيتـها الطـاغية (وتـلعب دورهـا ا
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جنـوى سالم) فهى تـدير مخـزن األدوية وتشـرف على تربـية إخوتـها وإطعـامهم وتمـريضهم
تـواضعـة فى حـارة اليـهود وحتـاول فى نهـايـة الفـيلم أن تـضـحى بنـفسـها من فى شقـتـهم ا

أجل منع االستـيالء على مخـزن األدوية بيـنمـا سنجـد باقى النـساء فى الفـيلم تمـثلهن أم 
 (زينات صدقى) الـتى تعرض كل ما تمـلك مقابل أن تتـزوج  واحلسناء عزيـزة شيكا بوم
(سمـيـحـة تـوفـيق) الـتى تـتـعـيش بـالـنـصب عـلى اآلخـرين.. وبـلـقـيس ابـنه حـسن الـتى تـخدع

ن حتب.. إلخ. والدها من أجل االختالء 
" فى نهاية شهر مايو ١٩٥٤ أى قبل شهر من أعمال لقد عرض "حسن ومرقص وكوه
ـوسـاد واالسـتــخـبـارات اإلسـرائـيـلــيـة فى كل من الـقـاهـرة الـتـفــجـيـر الـتى قـام بـهــا عـمالء ا
واإلسكندرية  وهى العـملية التى عرفت فـيما بعد بفـضيحة الفون وستـمثل بداية فى مجال

صرية. التعامل األكثر حدة مع الشخصية اليهودية فى السينما ا
تداعيات " فضيحة الفون "تداعيات " فضيحة الفون "

هـناك دالئل كـثيـرة تشـيـر الى أن الكـبريـاء القـومى جـعلـنا نـتخـذ مـوقف التـجاهل لـبعض
أحـداث االرهاب الصهيـونى داخل مصر بداية من فضـيحة الفون وإرهاب وتـخويف العلماء
شد ان فى مـصر واغتيال علمـاء الفيزياء والذرة من أمثال د. سـميرة موسى ود. يحى ا اال
وسـعد بـديـر وجمـيعـهم  اغتـيـالهم لـلحـيلـولـة دون حصـول العـرب علـى ما تـوصلـوا إليه من
أبـحـاث فى مـجال الـطـاقـة النـوويـة  سـنـسمع كـثـيـرا عن مـحاوالت إنـتـاج ولـكنـهـا مـحاوالت

تنتهى دائما إلى ال شىء!!
ـثـال ـ فى أحداث فـضـيـحة الفـون إمـكـانات ـنتـجـة آسـيـا ـ على سـبـيل ا لقـد وجـدت ا
ـكن أن تصـنع فـيلـمـا ناجـحـا وبدأت تـعد فى نـهـاية عـام ١٩٥٤ إلنـتاج فـيلم سـيـنمـائـية 
تدور حوادثه حول شـبكة اجلاسوسـية الصهيـونية التى اكتـشفت منذ شهـور قليلة وقبض
عـلى أعــضـائــهـا فى الــقـاهــرة واإلسـكــنـدريــة وأسـنــدت مـهــمـة إخــراجه لـلــمـخــرج كـمـال
ـسئـول رفـضوا الـفكـرة وحتول مـشروع الفـيلم إلـى مجرد الشيخ(١٩) ولكن يـبدو أن ا

خبر!!
صرية بـدأت بتوجيه من رجـال الثورة فى رفع نبرة نع من أن الـسينمـا ا ولكن هذا لم 
الهـجـوم على إسـرائـيل وبـدأت تسـانـد بشـكل أو بـآخر أفالمـا مـثل: "شيـاطـ اجلو" ١٩٥٦
إخـراج نيـازى مصـطفـى "أرض السالم " ١٩٥٧ إخـراج كمـال الشـيخ. وهى أفالم التـحمت
ـنظـور فـشل فى تكـوين عـقـيدة سـيـاسيـة واعـية لـطـبيـعة بـبـعض الوقـائع الـعسـكـرية ولـكن 

الصراع العربى ـ اإلسرائيلى.
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ظالت فى حاول "شـيـاط اجلـو" أن يرفع شـعار الـدعوة لاللـتـحاق بـوحدات الـطيـران وا
كن أن تـضفى على أحـداثه اجلدة واحليـوية والقوة صـرى من خالل واقعـة كان  اجليش ا
ـصرية واقع ا فهى تـدور حول قـيام العـدو اإلسرائـيلى بـاختراق قـرارات الهـدنة ومـهاجمـة ا
دفـعية ثـم قيام قوات صفـحات وا نـاطق األماميـة بقوات أرضـية تصـاحبهـا ا نعـزلة فى ا ا
ـصريـة بنـجـدة القـوات احملاصـرة ورد الـعدو وراء حـدود الهـدنـة لقـد نشـرت هذه ـظالت ا ا
الواقـعة العـسكـرية فى إطـار مبـالغات تـراجيـدية وهـزليـة تنطـوى على كـثيـر من عنـاصر عدم
دنـيـة ومـا يـدور على زج بـ مـا يـدور داخل مـعـسكـرات اجلـيش واحلـيـاة ا الـتـوازن عـنـد ا
عركـة فى ظل صراع حرص الـفيلم على أن يـكون صراعـا فرديا ب جـندى مصرى أرض ا
نعم (أحمد رمـزى) يحاول االنتقام من مجمـوعة من اجلنود اإلسرائيلي قـتلوا زميله (عبد ا

إبراهيم) أمام عينيه بعد أن سرقوا نقوده وقاموا بتوزيعها فيما بينهم.
لقد حاول الـفيلم على حد تـعبير منـتجه ومؤلفه عبـد احلميد جودة الـسحار "أن يجمع كل
عناصر النجاح. فيه قصة وفيه فكاهة وفيه ضرب على طريقة نيازى مصطفى"(٢٠) ومع ذلك
فشل فـشال ذريعـا والسـبب هو انه لم يـرتكز عـلى خصـائص سيـنمائـية قـادرة على الـتعامل
ـوضـوعـات ذات الطـابع احلـربى وقـبل كل ذلك لم يـعـكس أحـاسـيس الـقـلق الـسـياسى مع ا

واالجتماعى السائدة فى اجملتمع فى فترة إنتاجه.
أمـا فيـلم "أرض السالم" فـإن مخـرجه كـمال الـشيخ يـكشف عن حـقيـقة يـبلـورها بـصدقه
عهود عنـدما يقول: "لم يكن هناك إدراك كامل لطبيـعة الصراع (يقصد الصراع العربى - ا
اإلسرائـيلى)  وقـد أحـسست بـعد إعـداد السـيـناريـو بنـقص فى اجلانب الـسـياسى بـالفـيلم
وجلـــأت لألســتــاذ ســـامى داود الــكــاتـب بــجــريــدة اجلـــمــهــوريــة لـــيــضــيـف بــعض اجلــوانب

السياسية"(٢١). 
شـاركـة الـسـيـاسـيـة.. افـتـتاحـيـة الـفـيـلم الـتى نـرى فـيـها ومن الـدالئل األولى عـلى هـذه ا
ـصـرى عـمـر الـشــريف وهـو يـكـتب خـطـابـا إلى أمـه يـخـبـرهـا فـيه "أنه انـضم إلى الـفـدائى ا
الـفـدائيـ حملـاربة اجلـيش اإلسـرائـيلى من أجل حتـريـر فلـسـط من الـصـهيـونـية وأعـادتـها
ألصحـابهـا العرب وحـتى ال تزحف عـلى مصـر واألردن والعـراق وليـبيـا" وهى أفكـار تصلح
ـقـال سيـاسى وال تـتفق مـع عقـلـية أم فى مـجـتمع يـصـفه كمـال الـشـيخ بأنه "لم يـكن مـدركا
تفرج كن للسـيناريو أن يـستخلـصها كنـتيجة يـعى ا اخلطورة احلـقيقيـة للصهـيونية" وكـان 
أبـعـادهـا بـعـد مشـاهـدته ألحـداث الـفـيلـم وما حتـويه من عـنـصـريـة وإرهـاب تمـارسـهـمـا هذه

. الصهيونية جتاه أبناء فلسط
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ورغم الـفــارق الـفـنى الـكـبـيـر بـ فـيـلم "أرض الـسالم" وفـيـلم "شـيـاطـ اجلـو" فـإن نـقط
الــضـعف فـيـهـمـا تــكـاد تـكـون واحـدة وتـرتـكــز فى عـدم الـتـوازن بـ عـنــاصـرهـمـا الـدرامـيـة
وعجـزهـما عن الـتـعامل مع الـشـخصـيـة اإلسرائـيـليـة بـطريـقـة محـددة واضـحة تـرى ما وراء
واطن العربى الصـهيونية من أفكار وال تتـنازل عن جتسيد ما ارتكـبته من فظائع فى حق ا
" إلى مجرد كلمات ترددها البـطلة الفلسطينية لذلك كان غـريبا أن تتحول مذبحة "دير يـاس

صرى. على مسامع الفدائى ا
ـوتـوه ألنه كان " أهـل بالدنا مـاتـوا كـلهم. وأبـويـا حـبوا يـنـتـقـموا مـنه خـلـوه آخر واحـد 
.. كـتـفـوه بـاحلـبـال. ودبـحـوا أمى واخـواتى أمـام عـيـنيـه خدوه أشـجع راجـل فى ديـر ياسـ
يـدان وحرقوا الـبلد حـواليه قدر يـفك نفسه وهـرب بيه وساب أمى واخـواتى غارق وسط ا

فى الدم".
ومع ذلك يـحسـب لفـيلم "أرض الـسالم" أنه "يـنتـقل إلى أرض فـلسـط نـفـسهـا. وهو فى
هذا يختلف عن معظم األفالم التى ترصد. بشكل ما انعكاسات القضية على الوطن العربى
فى مـصر والفيلم بذكـاء ال يتعرض للحـرب ككل والتى كانت إما ستـوقعه فى حرج تصوير
ـة أو سـتجـعله يـصب اهـتمـامه علـى مسـألة األسـلحـة الـفاسـدة واخليـانـة. لكن اكـتفى الـهز

تابعة عملية فدائية واحده داخل منطقة يحتلها العدو(٢٢). 
العنصرية الصهيونية.. والفرصة الضائعةالعنصرية الصهيونية.. والفرصة الضائعة

واجهة ـصرية فى إطـار ا ه فى السيـنما ا كن تـقد وقد يـبدو غريـبا أن أهم فيـلم كان 
ـلعـونة" ومع مع الـعـدو الصـهيـونى كـتبه اخملـرج محـمـد كر فى عـام ١٩٥٧ حتت عنـوان "ا

ذلك لم يتم تنفيذه!! 
ويحدثـنا محمد كر فى مذكراته الـتى أعدها الزميل محمود عـلى عن هذا الفيلم فيقول:
ـتلئ حركة وحـياة بعد أن " نحن اآلن فى أواخر عام ١٩٥٦ وأوائل الـعام اجلديد شـعبنا 
صـمد للعدوان الثالثى وحتـطم مع صخرة إرادتنا وتصـميمنا ومسـاندة أحرار العالم احلر
وكـان كل مـنا يـفكـر على طـريـقته وقـد مأل خاطـرى ما ظـهرت عـلـيه نوايـا إسرائـيل فى هذه
كن ؤامرة وكـيف كانت أداة من أدوات االستـعمار ضـدنا  كنت أبحـث عن سؤال: ماذا  ا
عمـله لـلـكشف عن حـقـيـقة الـوجـود اإلسـرائيـلى بـجوارنـا وعـلى حـدودنا وهـو مـا كـشف عنه

العدوان الثالثى?
وقـبل أن نعرض لـقضية هـذا الفيـلم كما أوردهـا كر أيضا فـى مذكراته يهـمنا مـناقشة
ا لم تتحقق لكثيرين كيفية تعامل فنان مصرى مع الشـخصية اليهودية فى ظل مالبسات ر
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فقد انـشغل الـرجل من قبل بـالنجـمة اليـهوديـة راقية إبـراهيم (راشـيل ليفى) وانـحصر غيـره
نشاطه فى الـبحث عن أفضل القـصص لها والتـفرغ شبة الـكامل جلعل شهـرتها أعم وأكبر
ا جعـله يهمل حتى صـديقه محمـد عبد الـوهاب الذى أخرج له جـميع أفالمه ثم انقطع عن

التعامل معه للتفرغ ألفالم راقية.
ولكن يـبـدو أن عالقة مـحمـد كر بـراقيـة بكل أبـعادهـا الـشخـصيـة والفـنيـة لم تؤثـر على
دوافعه الـسيـاسيـة والتى انـعكـست بشـكل مبـاشر عـلى موضـوع فيـلمه الـقصيـر "ميت بـلبل"
ــصــرى. وتــأثـيــر الــربـا الــيــهــودى عـلى ١٩٤٩ وفــيه يــصـور أهــداف اإلصالح فى الــريف ا
الفالح البسطاء والفيلم الـذى لعب أدواره الرئيسية زوزو نبيل وعماد حمدى وعبد الوارث
عسر يـقدم قرية ال يـعرف أصحـابها غـير موسى أفـندى مشـترى أقطـانهم بالبـخس ويرتهن
أمالكهم بنصف الدين ويأتى غريب يوضح ألهـالى القرية أن الدنيا تطورت وأصبحت هناك
جمعـيات تعاونية وبـنك للتسليف ومـستشفيـات انقلبت القريـة اليائسة وخلـقت خلقا جديدا 
ــرح ودخل الـنـور أكـواخـهـا وسـرت الــعـافـيـة فى وجـوه بـنــيـهـا وحـتى اسـمـهـا سـرى فـيـهـا ا

استبدلته وبعد أن كان "ميت غراب" أصبح "ميت بلبل".
وبعد العدوان الثالثى لم يعد محمد كر يجد فى األسلوب الدعائى الذى قدم به أحداث
فـيـلمـه "ميت بـلـبل" ما يـجـعلـه يصل إلى اجملـال األوسع لـلفـهم والـتـفكـيـر وللـتـعمق فى إدراك
خـطـورة الـصـهـيـونـيـة  لـقـد حتـرر مـنه وحتـول مـوسى أفـنـدى فى "مـيت بـلـبل" إلى األسـطى
ـلعونـة" والفرق ب مـوسى فى الفيـلم هـو الفرق بـ التعامل مع مـوسى فى قصة فـيلمه "ا
رابى والتعامل مع شخصية مـتكاملة تتوافر فى كيانها ط ا ط شائع بكل سلبـياته وهو 

تكامل. الدقة اإلنسانية والتحليل ا
ـلعـونة" تكـتـسب شخـصيـة األسـطى موسى كـمـا كتـبـها مـحمـد كـر فى معـاجلـة فيـلم "ا
مالمحـها من شخصـية حقيـقية عايـشها الفـنان "عبد الـوارث عسر" الذى شـارك محمد كر
فى كتـابة أغلب أفالمـه ويحدد مالمـحهـا بقوله: "لـست أنسى مـا حيـيت شخصـية يـهودية من
ـلك بيـتا فى احلارة غيـر الفـنانـ وهى شخـصيـة عم موسى احلالق بـحارة الـيهـود وكان 
حتـته دكـانه ومن سـكـان بـيـته طـائـفـة من طـلـبـة األزهـر (اجملـاورين) وكـانـوا عـلى مـودة مـعه
ويحـلقون رؤوسهم عنده وكان الرجل مـشهوراً فى حى احلس والدراسة بـعملية "الطهارة"
سلـم فى احلى - وكان خفيف الظل طيبـا ـ ولقد صورت شخصيته فى يجريـها لصبيان ا
ـرحوم محـمد كـر وكان على لعـونة" مع أخى ا قصـتى التى كتـبت لهـا.. سينـاريو بـاسم "ا

أن أمثله بنفسى لوال أنه لم يقدر له الظهور(٢٣).
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ـلعـونـة حول أسـرة يـهوديـة مـصريـة هى أسـرة األسـطى موسى شـمـعون تـدور معـاجلـة ا
ـطـاهر بـحارة الـيـهود وصـفة الـدبـاح هذه لـها أهـمـية عـندهم فال دانيـال احلالق والـدباح وا
ـســلـمـون يـعــلـمـون هـذا  يـجــوز ألحـد أن "يـذبح" حــيـوانـا لألكل إال بــإذن من احلـاخـام.. وا
سلم وتبدأ القصة ويعلمون أن الدباح اليهودى موضع ثقة فى إجادة الدبح على طريقة ا
ـشـهـد رمـزى  هـو أن األسـطى مـوسـى يـذبح فـرخـة لـفـتـاة تـقـف أمـامه ثم يـلـقى بـهـا فى
ـقـابل عـرض الــطـريق فـيـصــادف ذلك خـروج الـطـالب األزهــرى "الـشـيخ سالم" من ســكـنه ا
للـدكان وهو فى زيه الـفلسطـينى التقـليدى فيـصيب دم الفرخـة مالبس األزهرى الفلـسطينى

ويتقدم األسطى موسى معتذرا بأن احلادث وقع رغم إرادته.
لألسـطـى مـوسى أربــعـة أوالد أكــبـرهم األســتـاذ شــمـعــون احملـامى بــقـلم قــضـايــا بـنك
ـعروف بـالصـاغة الـكـريدى لـيونـيـة بالـقاهـرة وتـليه إسـتر وهـى متـزوجة من لـيـفى الصـائغ ا
بنـيام صاحب مـطعم وزبائـنه منتـشرون فى الصاغـة والغوريـة ـ  ثم سارة وهى أصغرهم

وهى فتاة جميلة خفيفة الروح تعمل فى محل شيكوريل.
ومن خـالل زفة مـطـاهـر قـادمة لـلـدكـان نـتعـرف إلى عـائـلـة احلاج نـعـمـان الـتاجـر الـكـبـير
بـالغوريـة وولده الكبـير حامـد نعمان الـذى أحرز بكـالوريوس التـجارة هذا الـعام وهو ضابط
طـاهـر مـحـمود  ونـرى أثـنـاء الـزفة ثم أثـنـاء الـفـرح أن مودة احـتـيـاط  ثم االبن األصـغـر ا
ـيل متـبـادل قـوى بـ حـامد كبـيـرة بـ عـائـلة عم مـوسى وعـائـلـة احلـاج نـعمـان  ونـشـعـر 
وسارة تـلحـظه أختـها الكـبرى فال تـنتـقد بل حتث سـارة على الزواج من حـامد فـهو لـقطة

وكثير من اليهوديات تزوجن مسلم وعاشوا فى سعادة كبيرة وهناء.
كـمـا نالحظ أيـضـا انـدمـاج عم مـوسى فى وسط هـذا احلى وأنه مـعـروف عـنـد الـفـتوات

ومحترم بينهم ألنه كان فى شبابه "فتوة حارة اليهود" وهو محبوب من اجلميع.
ثم ننـتقل بـعد ذلك إلى احلـركة الـصهـيونـية الـتى يتـزعمـها فى مـصر مـدير بـنك الـكريدى
الـيهـودى وهو يـحث األستـاذ شمـعون عـلى مسـاعدة احلـركة بـالعمـل على إكـثار الهـجرة إلى
يعاد صري على الرحيل وبذل الوعود لهم بحياة رغدة فى أرض ا فلسط وحث اليهود ا
وأن شمعون مقصر ألنه لم يبدأ بوالده وأسرته وأنه لو فعل لضمن لألسرة عمال مضمونا.
ونرى شمـعون يحـاول مع أبيه والرجل يـرفض أن يغادر وطـنه وبيته ودكـانه وأم شمعون
تـأبى أن تـذهب إلى الـصـعـيـد وهى حتـسب فـلـسـطـ هـذه فى الـصـعـيـد  واألخت الـكـبرى
وزوجـهـا يـرفـضـان بـشـدة ألن مـركـز الـزوج فى الـصـاغـة مـتـ ومـكـسبـه كـبـيـر وأمـا سارة

فطموحها يدفعها إلى القبول لنصبح مديرة حملل أكبر من محل شيكوريل.
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ولــكن احلـركـة الـصـهــيـونـيـة تـعــرف كـيف جتـرهم وراءهـا  فــتـرسل إلى عم مـوسى ألف
ال يلـبث أن يـسيل لـهـا لعـابه فـيوافق عـلى الـهجـرة غـير أن ابـنـته أستـر وزوجـها لـيفى جـنـيه
يـصـران على الـرفض فيـتـرك لهـما عم مـوسى بـيته ودكـانه ليـرسال إلـيه إيرادهـما هـناك كل

. شهر والطريق يؤمئذ ال يزال مفتوحا إلى فلسط
ـسـلـمـون  يـودعونـهم ونـرى شمـعـون يـحـاول مع أبـيه والـرجل يـرفض أن يـغـادر وطـنه ا
آسفـ وسارة تنتـحى بحامد فى ركن تـبثه شوقهـا وتعاهده عـلى أن تمكث هنـاك سنت أو
ثالثا تكون فى خاللهـا ثروة من عملهـا اجلديد الكبـير ثم تترك كل شىء لتـعود وتنعم بقربه

فى زواج سعيد.
وتـدخل إلى فـلـسـطـ مع عم مـوسى فى هـذا الـوقت من أوائل عـام ١٩٤٨ حـيث ال تزال
البالد حتت انتـداب بريطانـيا وال يزال اجليش الـبريطانى مـوجودا هناك  لـكن هناك أيضا
عـصــابـات األرجـون وشـتـيــرن والـهـاجـانـاه تـعــيث الـفـسـاد فى األرض واجلــيش الـبـريـطـانى
ـكان وترسل يتـظاهـر بالعـجز أمـامها فـهى تطـارد العرب فى مـزارعهم وبـياراتهم حتـاصر ا
كـان العـرب مذعورين يـحمـلون أطـفالهم عـليـهم وابال من أسلـحتهـا ومدافـعهـا فيخـرج أهل ا

وت احملقق..  ويسحبون نساءهم وأوالدهم فارين من ا
لـحمـة يـصل عم موسى وأسـرته فيـؤخـذون أوال إلى العـزل  وهو مـكان فى غـمرة هـذه ا

أعده الصهاينة عند كل ميناء أو محطة استقبال ليلجأ إليه القادمون من اخلارج.
عزل تبدو ظـاهرة واضحة تلـك أنه منقسم إلى قسـم قسم للمـهاجرين من يهود وفى ا
ـنـيـ ـقـابل له لـيـهـود الـشـرق من  أوروبـا وأمـريـكـا نـصـبت فـيه خـيـام نـظـيـفــة.. والـقـسم ا
ـهـلـهل الـقـذر ومـصـريـ ومـغـاربـة أقـيـمت فـيـه أكـواخ من الـصـفـيح أو الـقش أو الـقـمـاش ا
تـكـدست إلى جانـب بعـضـها بال نـظـام  ويصـعق عم مـوسى حـ يرى ذلك ويـرفض اإلقـامة
هـناك فـمـا جاء إال لـيـشتـرى بـيارة ونـقـوده حاضـرة فى جـيبه وال يـسـكته عن احـتـجاجه إال

طلقات مدافع قريبة ينزعج لها.
ة  ويأتى الطـعام الذى يوزعونه وتأوى أسرة عم موسى إلى كـوخها احلقيـر متبرمة مـتأ
ـهاجـرين  وتـنظـر إلـيه سارة مـتـقززة  ثم تـقـوم فتـتـرك الكـوخ وتـتمـشى حـوله حيث عـلى ا

تتعرف على يهودى فرنسى هو الضابط موريس.
وال تـلبث أن تـرى اجليش الـبـريطـانى ـ جيش االنـتداب ـ يـنسـحب وتعـلن بريـطانـيا أنـها
تـركت فلسـط وتـنازلت عن انـتدابـها.. ونرى جـنودهم يـغادرون حـيفا وقـد تركـوا أسلـحتهم

كلها للعصابات اليهودية التى تعلن قيام الدولة اجلديدة.
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ـهزلة من أن ونـرى العواصم الـعربـية فى عرض سـريع ثائرة تـنادى بـالقتـال ومنع هذه ا
صرى يخوض معارك بأسلحة فاسدة تتم ولكن اجليوش العربية ال رابط بينها.. واجليش ا

ترتد إلى صدور أصحابها.
عزل وتأخذ ونعود إلى عم موسى فإذا به يفاجأ بالسلـطة العسكرية اإلسرائيلية تقتحم ا
كل قادر على حمل السالح من شبان وشابـات وإذا بشمعون وبنيام وسارة يساقون إلى
اللـوريـات وعم موسى وزوجـته واقفـان ذاهالن لم يبـق معـهمـا إال فتـاة فى التـاسعـة وغالمان
فى الثانية والثالثة  وال يغنى صـياح عم موسى وال "صوات" أم شمعون أما بنيام فينتهز
ـصرى ويـستـسلم لألسـر  ويكـون من حظه أن يـقع فى يد صـديقة أول معركـة مع اجليش ا

ضابط االحتياط نعمان.
وأما شمـعون فتنقـذه أخته سارة التى اتـصلت فورا بالـضابط موريس الذى تـعرفت عليه
عـزل) حـيث يدبـر له عـمال فى اخلطـوط اخلـلفـيـة. كمـا يـدبر لـها عـمال فى (جنـمة داود فى (ا

احلمراء) كممرضة.
ويحمى وطيس القتال..ويحمى وطيس القتال..

وتـدور معركـة يخوضهـا ضابط االحتـياط حامـد نعمان ويـرمى بقنـابل يدوية فال تـنفجر 
ويـطـلق مسـدسا فال يـنطـلق ويشـتد به الـغيـظ فيـهاجم بـسالح أبيض ويـقتل جـنديـا ثم آخر
ونـرى معه جـندي مـصريـ أحدهمـا من الصـعيـد واآلخر فلـسطـينى.. ولـكن الكثـرة تغـلبهم

فيقع ثالثتهم فى األسر بعد أن يصابوا بجراح.
ملوء بالثقوب الكبيرة  وال جوانب ويساق األسرى جميعا إلى سقيفة من الصاج القد ا
لهـا بل هى فى مهب الريح مـن كل جانب.. ويلـقون على األرض بـال غطاء وفى نـفس مالبسهم
عـركـة وال جتـدى احتـجـاجاتـه ومطـالـبتـه بتـنـفيـذ الـقـوان الـدولـية ـلطـخـة من أثـر ا مـزقـة ا ا
ومـواثـيق الصـليب األحـمـر فى جنـيف وح يـشـتد اعـتراضه وتـعـلوا أصـوات األسرى وفـيهم

كثير من اجلرحى يطلق اجلنود عليهم النار جزافا ويصاب حامد بجرح خطير فى ركبته. 
مرضات برياسة مـرض وا وذات صبـاح يفاجئ أهل معسكر األسـرى بعدد كبير من ا
ـعسـكر ومـعـهم نقـاالت ويطـلبـون من كل جـريح أن يتـقدم يهـودية عـابسـة عـنيـفة يـقتـحـمون ا
مـرضـات سـارة التى ال ـصريـان نـعـمان وزمـيـله  ونـرى بـ ا إلـيـهم  ويـسـرع اجلنـديـان ا

تعرف حامد ألول وهلة.
ونرى سارة ستشـفى على ثالثة أسرة  ثم نـرى حامد وزميليـه يرقدون فى غرفة نظـيفة 
تفحصهم ولكن اجلندي يرجونها أن تنظر فى أمره ألن جرحه خطير وبينما تفحص سارة
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ـا رأتمـن حالـة اجلـرح ولـكـنـهـا تـتـكتم حـامـد وهـو فى غـيـبـوبة تـعـرفه فـجـأة وتـكـاد تـصـرخ 
صـرى الذى حكـوا عنه أنه قتل وتخـرج إلى أحد األطبـاء فتأتى بى وال يـكاد يرى الـضابط ا
عـددا كــبـيـرا قـبل أن يــقع فى األسـر حـتى يـنــهـر سـارة ويـحـذرهــا من عالجه ألنه يـجب أن

وت بينما تعرض كيف يعامل األسرى اليهود فى مصر بكل رعاية.
ـستشـفى كان بسـبب مرور منـدوب الصليـب األحمر على ويتـضح أن نقل اجلرحى إلى ا

األسرى وأنه بعد مروره سيعيدون اجلرحى إلى السقيفة التى كانوا بها.
طهـرات وتأخـذ فى تطـهير ونرى سـارة متـلصـصة بالـليل وقـد أحضـرت بعض احلـقن وا
ـا له من مكان فى قلبها اجلـرح وتضميده وإعطاء احلـقن.. ويفيق حامد ويعرفـها ويطالبها 
أن تـعـمل عـلى تـهـريـبـهم جـمـيـعـا هـذه الـلـيـلـة  تـعـده بـذلك ونـراهـا حتـاول أن تـشـغل جـندى
احلرس عـنهم وتنجح فى إغرائه ويتم هرب اجلـندي حامل حامد بـعد أن عاد إلى الغيبوبة
ويقـتـحمـان صعـابـا كثـيرة حـتى يـصال الى كهف فى جـبل حـيث يخـتبـئـون إلى أن يتم شـفاء

حامد.
ستشفى تمسح البالط ونعود إلى سارة فقد عوقبت على إهمـالها بأن تعمل خادمة فى ا
ـستـشـفى لـتـكون ر الـضـابط مـوريس يـومـا فتـلـجـأ إلـيه فيـأخـذهـا من ا وتـنـظف الـغـرف و
ـطاف إلى شـقة فـاخـرة يدعـو موريس إلـيهـا من يشـاء من رؤسائه عـشـيقـة له وينـتهى بـها ا

لقضاء الليلة العابثة.
زرعة اجلـماعية الـتى سيق إليها وبحكم مـركزها اجلديـد تستطـيع أن تنتشل أبـاها من ا
مع ابنه شمعون (األستاذ القانونى) ويعد له عاموس ابن بن جوريون مدير البوليس مزرعة
فيفر صاحبها زرعة بإطالق الـنار "بيارة" عـلى طريقتهم وذلك أن فرقة من الـبوليس تهاجم ا
الـعـربى وأسرته ويـبقـى البـوليس هـناك مـدة عـشرة أيـام.. ثم يسـتـدعى العـربى الذى يـتردد
ويـخيره بـ أن يفـقد مزرعـته نهائـيا بحـكم القـانون الذى يـقول بأن كل على مـزرعته كل يوم
عربـى يترك مـزرعته ١٥ يومـا تصـبح ملكـا للدولـة ـ وب أن يـوقع عقدا بـبيـعها ويـأخذ ثمـنها
ـسك ويـحضره عـاموس فيوقع ٢٠٠ جـنيه مثال  وهى تـساوى ألف جنـيه فيقـبل العربى ا
ـائـتى جـنـيه ثم يـسـتـلم من عم مـوسى األلف جـنـيه الـتى مـعه فـيضع عـلى الـعـقـد ويسـلـمه ا
زرعة بـحمايـة البـوليس وهـذه الطريـقة ثارت باقـيهـا فى جيبه اخلـاص ويسـتلم عم موسـى ا
من أجـلهـا ضـجـة فى الـكـنـيـست اإلسـرائـيلـى وكانـت فضـيـحـة أثـارهـا نـائب اسـمه الـدكـتور
ـذكور أن أصيب أورسوال سوف ومـألت صفحات اجلـرائد هنـاك  وكان من أمر الـدكتور ا

قضاء وقدرابرصاصة وهو يركب سيارته أمام باب الكنيست.
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وهكذا أصبح عم موسى بفضل ابنته صاحب بيارة  ولكن شمعون لم يستطيع بفضل أخته
وبحكم وجود موسى أن يجد وظيـفة فى احلكومة حـيث كانت الوظائف وقـفاً على األوروبيـ
فى بـيارته بـ بيـارات ال تزال عـربيـة  جترى عـليـها كل حـ أسالـيب عامـوس يجـد موسى
نـفـسه ذات يـوم أمـام أسـرة عـربـيـة مـطرودة عـلـى طـريـقـة عـاموس  فـيـسـرع الـرجـل بـإيواء
أفرادها من نساء وأطفال ورجال  ونراه وزوجته يتصرفان تصرف اإلنسان الطبيعى الذى

. هاجم نكوبة عن أع ا يدعى إلى جندة أخيه فى اإلنسانية ويخفى العائلة ا
فى هذه األثناء نرى حامد وصاحبيه يـتسللون ب أرجاء البالد ويقومون بالعمل الفدائى
كلـمـا صـادفتـهم فـرصة.. ويـعـثر حـسـان اجلنـدى الـفلـسـطيـنى مع حـامـد وزميـله اآلخـر على
بـعض أسـرته وهــو خـاله ومـعه طـفـله الــصـغـيـر مـريـضـا وهـو ال يــسـتـطـيع أن يـذهب به إلى
الـطـبـيب ألنه مـحـرم عـلى الـعـربى أن يـغـادر مـنـطـقـته إال بـتـصـريح خـاص  ويـحـاول حـامد

وت فى أيديهم. وزمياله أن يسعفا الطفل فيعجزون و
كـما نرى شمعون وقـد ثارت نفسه على مـا يالقيه من ظلم وقد كان فى بلـده مصر يتمتع
طالبـ باحلقوق ويخطب فيهم ـركز محترم فيضم إلى العـمال اليهود العاطـل والعمال ا
ويحـرضـهم ويشـارك فى مـظاهـراتهـم حتى يـلـفت إليه نـظـر البـوليس ثـم يبـدو له أن األسرة
العربـية التى آواها أبـوه لها حق قانـونى قبل الدولـة وأنه يستطـيع أن يكون محـاميها وفعال
يرفع الدعوى وال تـستطيع احملـكمة العلـيا إال أن حتكم للـعرب ولكن كيف التـنفيذ ? أصبح
احلـكم على الورق فـقط.. ويستـدعى شمعـون ذات يوم ليـقابل القـاضى ويجد عـنده احلاخام
اليهودى فيـوبخانة على انتصاره للعرب وهو يـهودى ويذكر له احلاخام أقوال التلمود من أن
ىًّ" أى األ كلها خـلقت من أجل شعب الله اخملتار  وأنك إذا أخـذت ملكا أو متاعا من"أ
ى ا أنت تستـرد حقا لك كان هذا األ من أى إنـسان غير إسرائـيلى فما أنت بـسارق  إ

يا فلست بقاتل ولكنك تتقرب بذبيحة إلى الرب. غاصبه وكذلك إذا قتلت أ
ويـرفض شـمعـون هذه األقـوال ويذكـر الـقانـون والعـدالة ثم بـينـمـا هو يـسيـر مع أبيه عم
موسى ذات يوم يفاجأ برصاصة ترديه أمام أبيه ويصعق الرجل ويجرى خلف القاتل ولكن

نعه ويذهب دم ابنه هباء. عسكرى البوليس 
وأخيرا يـتصل حامـد وصاحباه بـعم موسى ويصـمم عم موسى بعـد أن فقد أوالده على
الرحـيل والتـسلل من احلـدود مع العـرب الهاربـ ويتـمكن حـامد بأسـاليـبه من معـرفه مكان
وتفاجأ به فى شـقتهـا ويتملـكها السـرور وتثور عـواطفها  ويـدعوها حامـد للرحيل مع سـارة
أبيهـا والعودة إلى وطنـها ولكنـها تثوب إلى الـعقل فتقـول إنها أصبـحت ال تصلح حلامد وال
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ن حولها من وسـتبقى هنا حتى تهيأ لها الظروف انتقاما  لوطنها مصر أصبحت ملعونة 
فتـاه تمتـلئ باحلياة واحلب والـشرف إلى عاهرة مـلعونـة تمتلئ بـاحلقد والضـغن واالنتقام 

وتدعو حامد إلى البقاء هناك ليعمل فدائيا ليخدم قومه وتعده بالعودة. 
ثم نـرى عم مـوسى يتـسـلل من احلدود مع زوجـته وابـنته الـصـغيـرة البـاقـية ولـكن رجال
ـهاجـرين ويـرفـضونه ألنه ـتحـدة يـتلـقـونه مع طـائـفة من الـعـرب  فـيقـبـلون الـعـرب ا األ ا
يـهـودى يـجب أن يـعـود إلى وطـنـه إسـرائـيل ويـصـرخ مـوسى مــعـلـنـا أن وطـنه مـصـر  وهـو
ـوسـكى عـلى أن يعـيش فى جـنـة إسـرائيـل.. ويسـعـفه ضـباط يـفـضل أن يشـنق فى شـارع ا

تحدة. مصريون فى قطاع غزة فيأخذونه وينقذونه من عدالة األ ا
ناقشة حول لعونة" إلى فـيلم سينمائى بابـا من أبواب ا ويـفتح لنا عدم حتويل معـاجلة "ا
دور الـفـنان فـى أن يصف بـصـدق وأمـانة مـا كـان السـيـاسى يـتحـرك إلصالحه أو عالجه أو
مـواجـهـته لذلك لم يـكن غـريـبا عـنـدما تـقـدم محـمـد كر فـى أغسـطس سـنه ١٩٥٧ بنـسـخة
كـاملة من سـينـاريو الفـيلم إلى مـدير مـصلحـة االستـعالمات عـبد القـادر حا أن يـكون الرد
علن هو الوعد بقراءتـها وتدبير أى مبالغ يـحتاجها الفيـلم فالقصة تقـترب من موقف الدولة ا
فى تلك الفترة عن رفضها الدعاوى الصهيونية الباطلة حول طرد اليهود  ولم تكن مصادفة
ـصرية نشرت له "األهرام" أن الـدكتور حا فى ظل موقـعه كمتحدث رسـمى عن السياسة ا
بعد انتهـاء العدوان الثالثى تصـريحا له جاء فيه " إن عـدد اليهود فى مصـر بلغ سبعة آالف
صريـة لم يبعد مـنهم أحد ولـكن احلكومة بغير جـنسيـة عدا (٣٥) ألفا يـحملـون اجلنسيـة ا

طلبت إلى (٢٨٠) شخصا مغادرة البالد ألسباب مختلفة(٢٤).
ولكن يبدو أن قصة الـفيلم لم تلتق فى بعض تفاصيلهـا مع الرؤية السياسية للدولة. وهو
ـطـلق خـاصـة وأن ــكن تـداركه بـالـتـعــديل أو احلـذف واإلضـافـة ولـيس الــرفض ا مـا كـان 
وضـوع فى جوهره هـو فضح للـعنـصرية الـصهـيونيـة والتى تصل إلـى ذروتها فى الـتفريق ا

ب االشكناز والسفارد داخل إسرائيل.
شخصيات متناقضة شخصيات متناقضة 

ومع ذلك لم يـكـن الـتـيـار الـغـالب فى جتـسـيـد الـشـخـصـيـة الـيـهـوديـة بـعـد رفض مـعـاجلـة
لعـونة" ينـهج نهجا ثـابتا.. فـبينـما كان مـناهضا لـها فى أفالم "بورسـعيد" ١٩٥٧ "جـميلة" "ا
١٩٥٨ " ابن حمـيـدو " ١٩٥٧ " إسمـاعيل يـاسـ فى السـجن " ١٩٦٠  كـان متـوازنا عـند
الـتعـامل معـهـا فى فيـلم "أنا حـرة" ١٩٥٩ الـذى أخرجه صالح أبـو سـيف عن رواية إحـسان

عبد القدوس التى كتبها عام ١٩٥٢ وسيناريو جنيب محفوظ.
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ـارسـة مـهـنـة الـربا أو فى االجتـاه األول لم يـقـتـصـر دور الشـخـصـيـات الـيـهـودية عـلى 
رابى شفيق (شفيق نور الدين) اتهامها بالبخل فى أجواء ساخرة وضاحكة مثل شخصية ا
ـا أصـبحت تـلـصق بـها أيـضـا تهـم مثل الـتـجسس فى " إسـمـاعيل يـاسـ فى الـسجن " إ
واخلـيانـة وتـهـريب اخملدرات فـإلى جـانب شـيـكو احلالق اخلـائن فى "بـورسـعـيد" كـان هـناك
قهى اجلزائرى فى فيلم "جـميلة" والراقصة نـاتنيا مهربة اخلـائنان هارون وإيزاك صاحبـا ا
ـتحضرة فى "ابن حميدو" ١٩٥٧ وهى شخـصية قدمتها (نـيللى مظلوم) فى فيلم اخملدرات ا
ها فى فيلم "ابن حميدو" ولد" تأليف وإخراج عباس كامل ١٩٥٥. ثم أعادت تقد "عروسة ا

الذى كتبه وأخرجه فط عبد الوهاب.
والفرق ب ناتنيا فى الفيلم فرق كبير ففى الفيلم األول تبرز عن حقها فى التعامل مع

بالغة الساخرة: مشاهد جمالها بأسلوب ال يخلو أيضا من ا
اخلادمة : مسيو فاط جاب ورد زى كل ليلة.

ناتنيا : اسأليه األول أبوه مات وال لسه ?
اخلادمة : بيقول لسه..

وت ويورثه يبقى يجينى. لكن قبل كده مايورنيش وشه أبدا  ا  ناتنيا : مدام لسه.. 
اخلادمة: بيقول خالص قرب

وت. يورث مليون جنيه ناتنيا حتبه. ا أبوه  كن أحبه إال  ناتنيا: قلت لك مش 
تـكـاد تتـشـابه الراقـصـة ناتـنـيـا هنـا مع شـخصـيـة الراقـصـة راشـيل التى قـدمـتهـا أيـضا
(نيللى مظلوم) فى "فاطمة وماريكا وراشيل" ولكنها فى فيلم "ابن حميدو" تتحول إلى زعيمة
عصـابة لتـهريب اخملدرات داخل الـبالد ولم يعد خطـرها ينـحصر تأثـيره على بـعض العشاق

ولكنه جتاوز ذلك ليشمل اجملتمع بأكمله.
أما فى االجتـاه الثـانى فإن من يـقرأ روايـة إحسـان عبـد القـدوس "أنا حرة" الـتى أثارت
ا اتـسمت به من جرأة فى الـتصويـر والتعـبير ال بد وأن يـنتهى إلى أن لـغطا شـديدا حولـها 
بـطـلـة هـذه الـروايـة هى جتسـيـد حى لـشـخـصـيـة إحسـان عـبـد الـقـدوس نـفسـه فى بحـثه عن
مـضـمـون احلريـة كـمـا أن الـفـتاة الـيـهـوديـة ابـنة حـى الظـاهـر الـتى صـادفـتهـا بـطـلـة الـرواية
وتعلـمت منـها الكـثير عن مـفهوم احلـرية فى هذا الـواقع الغـريب عن مجتـمع حى العبـاسية 
هى نفسـها صديقـة إحسان اليـهودية التى حتدث عـنها فى بعض مـؤلفاته وهو مـا يعنى أننا
فى فـيلـم "أنا حـرة" سـنـواجه شـخـصـيـات يـهـودية بـعـيـدة تـمـامـا عن إطـار الـصـراع الـعربى

اإلسرائيلى سواء قبل أو بعد ١٩٤٨.
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ـا من أبرز مـالمحه يـصـور "أنـا حـرة" أزمـة الـفتـاة أمـيـنـة الـتى كـانت تـبغـى لنـفـسـهـا عـا
نزل وخارجه ولهذا تتغيب ستمر على التقاليد التى حتاصرها داخل ا التمرد واالحتجاج ا
درسـة وتتـسكع فـى شوارع وسط الـبلـد وتذهب إلـى جامـعه القـاهرة تـتـأمل مبـانيـها عـن ا
وطلـبتـها وتتـطلع إلـيهـا كأمل يـعكس رغـبات كثـيرة وتـتعـرف على ابـنة خيـاطة يـهوديـة تلعب
دورا فى تـكـثيف احـتـياجـاتـها إلى الـتـحرر عـلى أنـها ال تـلـبث أن تثـابـر على الـدراسـة حتى
حتصل على الـتوجيهية ثم تلتحق بـاجلامعة األمريكية إلى أن تكـمل دراستها العادية وتلحق
بــإحـدى الـشــركـات فى وظـيــفـة تـدر عـلــيـهـا مــرتـبـا مـحــتـرمـا ولــكن مع ذلك ال يـتــحـقق لـهـا
اإلحـساس احلـقـيـقى بـاحلريـة حـتى تـلـتـقى بجـارهـا الـقـد عبـاس لـيـقـدم لهـا مـعـنى احلـرية

احلقيقية فى االنتماء لقضية تصوغ حياتها حتى ولو أدت بها إلى السجن.
فى هذا الـفيـلم سـنجـد السـينـاريـو يقـترب من اإلطـار الذى رسـمه إحـسان عـبد الـقدوس
لألسـرة الـيـهوديـة.. االخـتالفـات قـلـيـلـة ولـكـنهـا تـبـدو جـوهـريـة فى الـروايـة"األم مـارى" تـعمل
خـياطـة وابنـتـها فـورتنـييه (حتـولت فى الـفيـلم الى فـيكى) ال تـزال طالـبـة  ولكـنهـا فى الوقت
نفـسه تـعطى دروسـا فى الـلـغة الـفـرنسـيـة لبـعض بـنات الـعـائالت لقـاء أجـر ضئـيل وأخـوها
يـعـمل مــوظـفـا فى أحـد الــبـنـوك  ولـكن أيــضـا خـصص إحــدى حـجـرات الـبــيت وأتى فـيـهـا
بـجرامـوفـون وبضع أسـطوانـات وأخذ يـعـطى دروسا فى الـرقص لبـعض طـلبـة مدرسـة فؤاد

األول الثانوية لقاء عشرين قرشا عن الرقصة الواحدة.
ـعاجلة الـسيـنمائـية لتـكرر مـا يعكس الـعلم والعـمل فى سلـوك عائلـة مدام مارى وتأتى ا
العلم نطق مادى سليم "ال العلم حلو  فاألم ترفض تمرد أمينة على العلم وتـفلسف أهميته 
زى الفلوس  ينفع مايضرش" أما االبنة فيكى فتتحول من طالبة إلى موظفة أو عاملة بحيث

ثل ألمينة:  تصبح هى النموذج أو ا
أمينة: بفكر فى حياتى وحياتك. نفسى أبقى زيكم

فـيـكى: احـنـا كل واحـد يـعـمل اللـى يعـجـبه.. مـامـا بـتـشتـغل خـيـاطـة وأنـا فى شـيـكوريل
وأخويـا زكى بيشتغل الصبح فـى ماركونى وبعد الظهـر فتح مدرسة رقص عشان كل واحد

كن تبقى زينا. يكسب قرشه بنفسه.. انت كمان 
هـنـا تـبـدو الـروايـة أكـثـر تـمـاسـكـا فى بـنـائـهـا من الـفـيـلم حـيث تـمـزج بـ العـلـم والعـمل
وضوعـية ففيكى فى الرواية طالبـة تسعى للعلم وتعلمه ولـيست مجرد عاملة فى شيكوريل
تـمارس مهنـة التدريس بـعد الظـهر بشـكل قد يوحى أنه ارجتـالى وليس علـى أساس علمى 
واالبن زكى يتعامل مع الرقص بـاعتباره عمالً جـاداً يقدمه للجـميع وفى مقدمتـهم الطلبة فى
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مدرسة فؤاد الثانوية. لذلك فهو يختلف عن زكى كما نراه فى الفيلم يدرب أمينة على رقصة
شاركـة البريئة أو الـعملية كمـجرد درس يقدم لزبون تطغى علـيها أحاسيس الرغـبة وليس ا
رغم أن احــتـفـاالت األعـيـاد عـنــد الـيـهـود تـتـحــول فى الـفـيـلم والــروايـة إلى احـتـفـاالت رقص
ومجـون فى األمـاكن اخللـوية وداخل الـسيـارات إال أن أغلب من يـشاركـون فيـها ال يـسيـئون
ألحـد وحتى عندما يرغب احـدهم متعمدا فى طيش أن يـشارك أمينة رغبـاته احلسية يصبح

صدها له هو العنصر احلاسم لكى يتوقف عن محاولته.
ؤكـد أن كفة عـائلة مدام مـارى تصبح هى الراجـحة عنـدما نقارن بـ ما يحدث فى شـقتها ومن ا
ـقابلة" حيث تـتجمع نساء سلمة فى مـا يسمى "يوم ا يوم العـيد وما يحدث فـى شقة إحدى العـائالت ا
ـرح ويرقص اجلميع دون أن يـقترف أحد احلى ليـتبادلن األحاديث واألطـعمة  ففى الـشقة الـيهودية 
عـمال مسـيئـا أو مخال بل إن الـفتاة فـيكى تـبكـر فى بدء االحتـفال بـالعـيد حتى تـتيح ألمـينـة احلضور
ـكـشـوفة هى ـتـوارية وا ـقابـلـة الـنمـيـمـة ونبـش األعراض وأحـاديث اجلـنس ا بيـنـمـا سنـجـد فى يـوم ا
ـسيـطـرة عـلى أحاديـث احلاضـرات من نـسـوة احلى واألخـطر أنـهـا أحـاديث تعـتـمـد على الـعنـاصـر ا
وعالقة الرجل بـاجملتمع وجمـيعها رأة حـقائق تكشف سـلبيـات التقالـيد اجلامدة فى عالقـة اجملتمع بـا
يؤكد أنـنا فى مواجهة مـجتمع يحطـم نفسه بدال من أن يتـخلى عن أوهامه ومعتـقداته وتقاليـده البالية

وهو ما ينعكس فى حوارات متوازية ب النسوة تنتهى بأخبار تلقيها امراة بشكل تقريرى : 
رأة : مـساء اخلير محمد أفنـدى السرجانى طلق الست تـفيده مراته وإبراهيم أفندى ا
دوح حـكـمت علـيه احملـكمـة بـنفـقـة ومراته أخـذت مـنه العـيـليـ كـله كوم والـلى حـصل ألم 
كوم مش ابنها حب واحدة رقاصة من عند صفية حلمى واجتوزها وال الست أمينة راجعه

.. إلخ. امبارح نص الليل ومعاها اثن خواجات سكران
ـرحلـة ال يـصـفـون هذه وهـنـا علـيـنـا الـوعى أن الـثالثى (أبـو سـيف. إحسـان. مـحـفـوظ) فى هـذه ا
سـلمـ ولكن يـصفـونها فى الـفروق فى الـعادات والـتقـاليـد فى ميزان اخـتالف الديـانة بـ اليـهود وا

تطلبات احلياة خارج إطار التقاليد والسلوكيات الشائعة. ميزان مقاييس التقدم والعمل استجابة 
والنتـيجة أن أفالم تلك الـفترة كانت تـتأرجح ب الدرامـا االجتماعـية ذات النبـرة الوطنية
أو الــسـيـكـولــوجـيـة وبـ الــكـومـيـديــا الـتى تـنـحـى جـانـبـا كل عــنـاصـر الـصــراع بـ الـعـرب
والصهـاينة ولكى ال تـكون مذعنـة مطيعة لـهذه الرؤية فى ظل مـناخ سياسى مـشتعل جندها
ـواقف السـاخرة والهـزلية دون أن تـقع فى مصـيدة العـداء لليـهودية تطعـم أحداثهـا ببعض ا
كعقـيدة فكانت غالـبا ما تشـير إلى "يهودية" الـشخصية من خالل األسـماء الشائعـة وطبيعة

واقف التى توجد فى إطارها دون أى أشارة صريحة لهويتها الدينية. ا



≤∏∑

g «uN «

١) مجلة "الصباح" ع ١١٥٧ ـ ٢٥/ ١١/ ١٩٤٨ صفحة ٤٢ .
٢) حوارمع كمال الشيخ: مقابلة شخصية.

٣) كمال رمزى مجلة "فن" العدد ٤٣٣ ـ ١٨/ ٥/ ١٩٩٨ .
رجع السابق. ٤) ا

٥) حس العودات: "السينما والقضية الفلسطينية" األهالى للطباعة والنشر ١٩٨٧ صفحة ٣١.
٦) مجلة "الصباح" ع ١١٧٢ ـ ١٠/ ٣/ ١٩٤٩ .
٧) مجلة "الصباح" ع ١١٥٨ ـ ٢/ ١٢/ ١٩٤٨ .

اشون فى مصر" الزهراء لإلعالم العربى ١٩٨٦ صفحة ١٥٥ . ٨) د. على شلش: "اليهود وا
رجع السابق صفحة ١٥٥ . ٩) على شلش : ا

صرية العامة للكتاب ١٩٨٥ . تاز : "مذكرات رقيبة سينما ٣٠ عاما" الهيئة ا ١٠) اعتدال 
١١) مجلة "سينى فيلم" ١٠ أبريل ١٩٥٣ .

١٢) مجلة "أخبار السينما" فبراير ١٩٥٤ صفحة ٢ .
١٣) مجلة "أخبار السينما" فبراير ١٩٥٣ صفحة ١٤ .
١٤) مجلة "اجليل اجلديد" ع ١٢٦ ـ ٢٤/ ٥/ ١٩٥٤ .

١٥) مجلة "سينى فيلم" ١/ ٤/ ١٩٥٤ .
رجع السابق. ١٦) كمال رمزى مجلة "الفن" ا

سرح والسينما عند العرب" الهيئة العامة للكتاب صفحة ١٦٦ ـ ١٦٧ . ١٧) يعقوب لنداو : "دراسات فى ا
رجع السابق. ١٨) ا

١٩) مجلة "الصباح" ع ١٤٦٦ ـ ١١/ ١١/ ١٩٥٤ .
٢٠) عبد احلميد جودة السحار: "ذكريات سينمائية".

٢١) نـادر عـدلى: كـمـال الـشـيخ. مـطـبـوعـات مـهـرجـان الـقـاهـرة الـسـيـنـمـائى الـدولى الـتـاسع عـشـر ١٩٩٥
صفحة٥١ .

٢٢) كمال رمزى مجلة "فن" ٤٣٥ ـ ١/ ٦/ ١٩٨٨.
وسيقى سرح وا سرح" السنة الثانية العدد السابع يوليو ١٩٧٥ هيئة السينما وا  ٢٣) مجلة "السينما وا

وزارة الثقافة ٢٤) " مذكرات محمد كر "إعداد :محمود على صفحة ٧٠ ـ ٧١ .
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لبنى عبد العزيز وصديقتها اليهودية فى «انا حرة»لبنى عبد العزيز وصديقتها اليهودية فى «انا حرة»

نيللى مظلوم فى «فاطمة وماريكا وراشيل»نيللى مظلوم فى «فاطمة وماريكا وراشيل»

« »لقطة من فيلم «حسن ومرقص وكوه لقطة من فيلم «حسن ومرقص وكوه
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ليلى مراد فى «احلياة احلب»ليلى مراد فى «احلياة احلب»

« »لقطة من فيلم «ياسم لقطة من فيلم «ياسم

لقطة من فيلم «أخالق للبيع»لقطة من فيلم «أخالق للبيع»



≤π∞

ولد» ولد»نيللى مظلوم فى «عروسةا نيللى مظلوم فى «عروسةا

نيللى مظلوم فى «ابن حميدو»نيللى مظلوم فى «ابن حميدو»

نيللى مظلوم فى «ابن حميدو»نيللى مظلوم فى «ابن حميدو»



≤π±

 dýUF « q‡BH «
∂∑ »dŠ q³  U Ë  UOMO² «

تغيرات اجلـذرية والتطورات الستـينيات وتـداعيات ١٩٦٧كانت فتـرة الستينـيات تموج بـا
وكــانت الـقـرارات ـتــحـدة ـتـالحـقـة إذ كــانت سـوريــا تـنـفــصل عن اجلـمــهـوريــة الـعـربــيـة ا ا
االشـتـراكـيـة تتـوالى ويـسـقط االحتـاد الـقـومى وينـشـأ االحتـاد االشـتـراكى ويـرحل اجليش
ويـنقلب ـيثاق وتـقع كارثة مـصر الكـبرى عام ١٩٦٧ ـصرى إلى اليـمن وينسـحب ويصدر ا ا
صرى رأسـا على عقب ومـع ذلك لم يجرؤ فـيلم واحد عـلى االقتراب من تـفاصيل اجملتـمع ا

احلياة السياسية واالقتصادية فى مصر الستينيات(١).
ـنـوعات سـابـقة مـرتبـطـة بالـعـهد الـسـابق واحلاشـية كل مـا فى األمر أنـه  استـبدال 
ورجال احلـكم فى عـهـد مـا قـبل الـثـورة. وانـتقـاد أنـظـمـته الـسـيـاسيـة واالقـتـصـاديـة ونـظامه
الــطـبـقى فـى نـفس الـوقت الــذى أصـبح فــيه مـفـهــومـا انه غــيـر مـبــاح االقـتـراب من الــنـظـام

السياسى واالقتصادى واالجتماعى القائم(٢).
وكانت احملصـلة النـهائيـة فى مجال الـسينمـا فى الستـينيـات أنه لم تزدهر سـينمـا وطنية
ـصرى(٣) مـعاصـرة مـواكـبة لـألحداث والـتـغـيرات والـتـطـورات العـمـيـقـة األثر فى اجملـتـمع ا
وكثيـرا ما كان السيـنمائى يجنـح ليكون صدى لـلسلطة سـواء برغبته أو رغمـا عنه يعبر عن
نظـرتهـا ويتـخذ مـواقفـها فـال يلـمس اجملتـمع منه إال سـلبـية ال تـبنى فـكرا وال تـسعى لـهدف

سوى أن تكون بوقا يواكب حدثا سياسيا معينا!
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فى هذا اإلطـار كـان االحتـكاك فى بـداية الـسـتيـنيـات بالـشخـصـية الـيهـودية أو الـصراع
العـربى اإلسرائـيلى مـستـمرا فى اسـتخـدام اخلطـاب النـمطى الـقد عـند تـقد الـشخـصية
ـرابى إلى جـاسـوس ـعـنى; أن يـتـحـول ا الـيـهـوديـة أو عـنـد مـحـاولـة تـأسـيـس نـفس الـنـمط 
للـموساد أو تتـحول احلسنـاء اليهوديـة إلى إحدى بنـات صهيون وفى أفـضل األحوال يصبح
س اطه كـعنـصر مـساعـد لتفـاعالت ترتـبط بحـدث سيـاسى آخر  الـتعـامل مع الصـراع وأ
السـيـاسـيون أهـمـية الـتـفاعل مـعه خالل فـتـرة معـيـنة. فـمن أجل مـسانـدة الـوحدة بـ مـصر
ـثـال يــظـهـر فى نـهــايـة عـام ١٩٦٠ فـيــلم "عـمـالـقــة الـبـحـار" إخـراج وســوريـا وعـلى سـبــيل ا

وسيناريو وحوار السيد بدير.
يـتـعامل الـفـيـلم مع حـادثـة حقـيـقـيـة تبـرز الـدور الـبـطولى ألفـراد دفـعـة ١٩٥٦ فى الـكـليـة احلـربـية
باإلسكنـدرية وبينهم الـطالب السورى جول جـمال ففى آخر مراحل تـدريبهم على لنـشات الطوربيدات
يـتم العـدوان الـثالثى عـلى مصـر وتـدفعـهم األحـداث إلى االشـتبـاك مع بـحريـة الـعدو اإلسـرائـيلى فى
ـصرى جالل مـعـركة بـطـولـية تـغـرق فيـهـا مدمـرة إسـرائـيلـيـة ويسـقط خاللـهـا السـورى جـول جمـال وا
دسـوقى شهـيـدين ليـنتـهى الـفيـلم على صـوت جمـــال عـبد الـناصـر وهو يـؤكـد "إن مصـر كانت دائـما
مقبـرة للغـزاة. وأن جمـيع اإلمبراطـوريات التى قـامت على مـر الزمن انتـهت وتالشت ح اعـتدت على

مصر. ولكن مصر بقيت متماسكة متحدة".
صرى - السورى فى مصر ال جدال أن إدراك قيمة هذه احلادثة وأثرها فى إحياء التالحم ا
ـسئـول الذين ـتحدة كـان أمرا ال يـستـطيع أحدا أن يـغمط قـدره على الـعامـل فى الفـيلم أو ا ا
ــبـدعــون عـنــد الـتــعـامل مع ـا ألول مــرة فى تـذلــيل الـعــثـرات الــتى كـان يــواجـهــهـا ا جنـحــوا ر
صرية (طائرات. طرادات. وضوعات ذات الطابع العسكرى. فـقد كان تعاون القوات البحرية ا ا
اذا ـصـريـة من قـبل. ولـكن يـبـقـى الـسـؤال و لـنـشـات.. إلخ) عـلى مـسـتـوى لم تـدركه الـسـيـنـمـا ا
جتاهلنا تلك احلادثة وعشرات غيرها يعج بها تاريخ صراعنا مع إسرائيل ولم نتذكرها أو ندرك
سـاندة هـدف سيـاسى آخر هو الـوحدة بـ مصـر وسوريا قـيمـتها إال عـندمـا أردنا اسـتغاللـها 
بينمـا لم يكن لهذه الـوحدة أى صدى فى نسيج الـدراما السيـنمائية إال فى بـعض األفالم الهزيلة
ا ال نتذكر منـها سوى فيلم "وطنى حـبيبى" ١٩٦٠ إنتاج وإخراج وبـطولة حس صدقى الـتى ر

واجهة جتسس األعداء ! وفيه يقدم حتالفا مصريا - سوريا 
أفكار لم تكتملأفكار لم تكتمل

فى عام ١٩٦٢ عرض فـيلمان كـانت حرب فلسـط خلفـية لهما "طـريق األبطال" إخراج
ـنعم الـسباعى "صـراع اجلبـابرة" إخـراج وتألـيف زهير مـحمود إسـماعـيل عن قصـة لعـبد ا
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بكير  فى الفيـلم األول سنرى الشخصـية الرئيسية هـند رستم تتذكر حـبيبها اجملند األديب
شــكـرى ســرحــان وهـو يــهم بــرفع عــلم الـنــصــر عـلى أرض فــلــسـطــ ولـكـن أحـد اجلــنـود
ـشهد اإلسرائـيليـ يطلق عـليه الرصـاص فيسـقط شهيـدا وحتى يتـحقق للـبطلـة رؤية هذا ا
كـان عـليـها أن تـتـطوع فى اجلـيش كـممـرضة لـتـشارك حـبيـبـها اخلـطر بـعـد أن تخـلصت من
شوائب علقت بروحـها فى ظل سلوكيات وتـقاليد اجتمـاعية طبقية جـعلتها تطـعن حبيبها قبل
أن يـأتى إلى اجلبـهة بـإيهـامه بأنـها ال حتبه لـلفـارق االجتـماعى بـينهـما وبـذلك ينـتهى الـفيلم
حـ طـعن مـن ظـلم نـظـام مـجـتـمـعه الـطـبـقى وحـ تـلـقى ـوت مـرتـ وقـد حتـقق لـلـمـجـنـد ا
عـادل الـدرامى لم يخـدم بـالوعى الـكافى الـرصاصـة من عـدوه اإلسرائـيلـى ولكن ألن هـذا ا
ـتـفرج من الـفـيـلم وهـو ال يـتذكـر سـوى جـسد ولم يـكـثف بـانـعكـاسـات مـعـاصرة  ويـخـرج ا

مرضة احلسناء ال أكثر وال أقل !  ا
أما فيـلم "صراع اجلبابـرة" الذى أنتجه وكـتب قصته زهيـر بكير كـما شارك فى إخراجه
ون نـصـور.. ففـكرته تـقتـرب فى جـوهرهـا من الرؤيـة السـياسـيـة التى طـرحهـا محـمد مع ر
كن أن لعـونة" ولكن بـعد أن شطرت إلى قـسم أحـدهما  قـترح "ا كر فـى قصة فيـلمه ا
نصـفه بأنه"مريب" واآلخـر يبدو قادرا علـى أن يثير تـساؤالت إيجابـية وجريئـة بالنسـبة لفترة

إنتاجه.
ـصـريـة ـغـنـيـة ا تـبـدأ أحـداث "صـراع اجلـبـابـرة" فى مـلـهى لـيـلى تـشـارك فى مـنـوعـاته ا
لـهى وفى الـيـهوديـة "لـيـلـيـان" (نـاديـة لطـفى) وهـى فتـاة تـخـتـلف عن زمـيالتـهـا من فـنـانـات ا
إن لـيلـيان رغم جـمالـها األخـاذ ترتـدى ثوب االحـتشام مـقدمـتهن الـراقصـة جواهـر (جواهر)
والـرغبـة فى أن جتعل لـفنـها هدفـا فى ح أن األخـريات ال يـجسدن إال اجلـانب احلسى فى
ال ـرأة ويجـنـحن إلى خلـق نوع من الـصـراعات الـشـخصـية الـقـائمـة عـلى األنانـيـة وحب ا ا
ـقـارنـة بـهن جـديـرة ـظـلـمـة فى حـيـاتـهـن والـتى جتـعل لـيـلـيـان عـنـد ا يــكـشف عن اجلـوانب ا

تفرج وحب بطل الفيلم مهندس البترول الثرى فريد (أحمد مظهر). باحترام ا
تظـهر لـيلـيان ألول مرة وهى تـؤدى اسكـتشـا غنائـيا مع ثالثـة شبـان مرتـدية مالبس بنت
الـبلـد األصـيلـة (ماليـة لف. منـديل بـأوية. حـلق بـدالية وهـى مالبس تتـفق مع الـديكـور الـقائم
ـكــون من مـجـمـوعـة مـآذن إسالمـيـة تـشـرق من فـوقـهـا الـشـمس) أمـا مـضـمـون خـلـفـهـا وا
اإلسـكـتش فـهـو أنهـا حتـاول أن تـخـتـار زوجـا من الـشبـان الـثالثـة ال يـهم أن يـكـون غـنـيا أو
هم أن يـكون مـتعـلما وقـادرا على تـدبيـر األمور بحـكمـة فهى تـرفض الشاب وسـيما ولـكن ا
األول عنـدما يغنى لـها: "أنا واد بانـكير أموالـى كتير الـعمارات والعـربيات حتت إيدين ست
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الستـات" وتستـنكر مـوقف الشـاب الثانى عـندما يـصف نفسه بـأنه: "أبو الشـياكة واجلـدعنة"
أما عنـدما يظـهر الـشاب الثـالث وهو يقـول "أنا أخذت مـاجستـير وبكـره حاخد دكـتوراه أنا
قلـبى عايـزك محـتاج لـعطـفك محـتاج حلـبك".. هنـا جتد ضالـتهـا وتعـلن عن قبـولهـا حلبه مع

نهاية االسكتش وتصفيق اجلماهير!!
ـلهى  وفـيها حتل الـشهـوة محل العـقالنية ومع اخـتفاء لـيليـان تبـدأ النمـرة الثـانية فى ا
ـآذن) يـدخل أربـعه رجـال حـامـلـ مـحـفـة عـلـيـهـا الـراقـصـة جـواهر وأمـام نـفس الـديـكـور (ا
بجسدها الـصارخ الذى ينطـلق معربدا بحركـات مثيرة تؤديهـا على نغمات األغنـية الشامية

ا الفلسطينية - على دا العودة (العونة) وهو اختيار يبدو أن له مغزاه!!. أو ر
ـتفـرج ذو الـبـصـيـرة الـقادرة عـلى اسـتـجالء مـا يـخـفى وراء الـتـبـاين ب ومـا إن يـصل ا
ليـليـان وجواهـر حتى يـكتـشف أن األولى صهـيونـية تـتوارى وراء الـفن اجلمـيل وعالقة احلب
تـفرج يـعـاد وهو مـا يـتبـينـه ا الـتى تـربطـهـا بالـشاب فـريـد لتـمـارس مهـامـها خلـدمـة ارض ا

لهى. ندوب احلركة الصهيونية فى حجرتها داخل ا عندما تلتقى 
يعاد فى سبيل حبنا ندوب: أنا كنت خايف لنطاوع قلبنا وننسى أرض ا ا

يعاد وأرض األحالم ليليان: ده معقول.. حد يضحى بأرض ا
ـنـدوب: لـو كانـت سارة فى الـعـراق وفـكتـوريـا فى مـراكش وجوزيف وهـنـرى فى الـيمن ا
ـيـعاد اتـخلـقت زى مـا بنـحلـم.. كانت إسـرائيل دلـوقت أصـبحت من كـلـهم زيك كانت أرض ا

النيل للفرات.
لقـد كشف النقـاب عن الصورة اخلـادعة التى كانت تـتقمصـها ليـليان ورغم ذلك ال يألف
نـاخ اآلخر الـذى تمـثـله جواهـر وكل احمليـط بـها من رجـال ونسـاء وال يتـجاهل ـتفـرج ا ا
ر حيث كـان تـرددها تـمـتزج فـيه الـعاطـفة احلـقـيقـية طـا تـردد لـيلـيـان وهى تودع فـريد فـى ا
يعاد إسرائيل جتاه شـاب بادلته احلب وعرض عليـها الزواج بالهدف األسـمى جتاه أرض ا
ومع ذلك فهى تخفى عـنه حقيقة سـفرها إلى إسرائيل وتـقنعه بأنها فى طـريقها لتـنفيذ عقود
ومع صعـود طائرتـها إلى الـسمـاء يجـد فريد نـفسه وقـد أصبح فى قـبضة فـنية خـارج مصـر
ـتها ليليان لتستأثر به وبثروته ولتدفعه إلى االنحدار إلى جواهر التى كانت تنتظر سفر غر
ـنطـقة هـوة سحـيـقة تـمـتزج فـيـها الـشـهوة بـاخلـيانـة والعـنف تـنتـهى بـهروبـه من مصـر إلى ا

منزوعة السالح فى فلسط بعد أن يتهم ظلما بقتل جواهر ويحكم عليه غيابيا باإلعدام. 
ويـنـتـهى هـذا اجلـزء من الـفـيـلـم ونـحن نـشـعـر أنه يـحـاول أن يـخـفى مـوقـفـا غـامـضـا من
ولعـلنا نـتساءل عـما حدا به إلى ذلك; هل اجملتمع الـذى كانت تعـيش فيه ليـليان قـبل رحيلـها
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هـو قصـور وارتـباك وفـجـاجة فى كـتـابة الـسـيـناريـو واحلـوار أم االستـسالم من أجل تـقد
ـا تخف حدة "بطـلة" ال يشـوبها أى عـيوب أو مـثالب سوى قـناعاتـها السـياسـية والديـنية ر
هذا الـتسـاؤل عنـدما نـنتـقل إلى اجلزء الـثانـى من الفـيلم حـيث تظـهر لـيلـيان داخل إسـرائيل
ــشـكالت الــتى جنــمت عن الــتـعــقـيــد الـذى أصــاب الــتـنــظـيم وهى تـعــانى أثــنـاء مــواجــهـة ا
وكلـها االجـتمـاعى ب الـيـهود فى ظل عـنصـرية الـيـهود األوروبـي جتـاه اليـهـود الشـرقيـ 
مـشـاكل يقـدمـها لـنـا الفـيـلم من خالل مـواقف تذكـرنـا كمـا ذكـرت ببـعض أحـداث قصـة فـيلم

لعونة" الذى كتبه محمد كر ولم يتم تنفيذه! "ا
فى هـذا اجلزء جنـد فـريد يـنغـمس بـعد هـروبه فى عـمـليـات فدائـيـة من أجل حـمايـة عرب
ـنزوعـة السالح من الهـجمـات الغادرة لـلقـوات اإلسرائيـليـة حتى يتم ناطق ا فلـسطـ فى ا
ـعـسـكرات ـصـريـ األمـر الـذى أفـضى به مع زمالئه إلى أحـد ا أسـره مع بـعض اجلنـود ا
ـيـعاد الـيـهـودية لـيـرى بـعـينه الـيـهـود الشـرقـيـ وقـد هجـروا أحالمـهم الـعـريضـة فى أرض ا
. ويـركـز الفـيلـم على اسـتغـاثـة فتـات واشتـغلـوا خـدما وعـبـيدا ألسـيادهم الـيـهود األوروبـي

يهوديت من أجل إنقاذ امرأة سقطت صريعة العمل الشاق فى احلقول:
مثلة ميمى جمـال) احلقونى الست بتموت شوية مية.. انت فتاة يهوديـة: (وتلعب دورها ا

ما فيش فى قلبك رحمة.. الست بتموت.
جندى يهودى: ما تموت. حد حايشها?!

يعاد الفتاة: بقول لك الست بتموت. إيه اللى رمانا فى أرض ا
يعاد عجباكى ارجعى بلدك اجلندى: إذا ما كنتش أرض ا

الفتاة: ياريت.. الفلوس اللى جبتـها معايا من مراكش سرقتوها يا لصوص يا حرامية..
أنا يهودية زيكم 

اجلندى: زينـا إحنا.. اليـهود بتـوع مراكش شىء وبتوع أوروبـا شىء تانى.. الزم تعرفى
كده

يهودى مراكشى: (فى مالبس عربية) يا كلب مش عجبينك يهود مراكش ?
اجلـندى: اخرص يـا حيوان (يـطلق علـيه رصاصة من بـندقيـته فيرديه قـتيال.. يتـقدم قائد

عسكر مع صوت الطلقة) أنا قتلته عشان كان عايز يهرب يا فندم ا
ستشفى الفتاة: احلقنى.. الست بتموت عاوزين نوديها ا

الفـتاة الـثانـيـة: (راشيل) لـو هى يهـوديـة من أوروبا كـانت العـربيـة نـزلت بيـها هـوا.. لكن
إحنا يهود شرقي
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القائد: راشيل شوفى شغلك
ـيعاد. ماعندكوش ال إنسانيـة وال رحمة إحنا يهود زيكم يهود راشيل: إسرائيل أرض ا

زيكم
الـفـتاة األولى: يـاناس حـرام عـليـكم. ده أنا يـهـودية زيـكم.. حرام تـعـملـوا كده واحـنا فى

يعاد أرض ا
وضـوعية يـقدمه الفـيلم بقـصور حرفى يـشمل كل معـطياته.. شـهد رغم أهمـيته ا وهذا ا
راكشى خليجية فاحلوار متكرر وركـيك واللهجة مصرية وليست مغربـية ومالبس اليهودى ا
ريضة دون أن يهـتما بأى رد فـعل جتاه الرجل الذى قتل ـرأة ا ويقتصـر اهتمام الـفتات با
شهـد لها نفس األهـمية ينـفذها الفـيلم بنفس وهو يدافع عنـهما وأحداثـا كثيرة تـالية لهـذا ا
االستـخفاف أهـمهـا: دفع العرب لـلتـنازل عن أراضيـهم وطردهم مـنها الـتعـامل غير اآلدمى

مع األسرى العرب.. إلخ.
ومع ذلـك فاجلـزء الـثـانى من الـفـيـلم يـنهـض أساسـا عـلى الـتـأكـيـد بـأن مصـيـر الـيـهـودية
ـغربـيـات كل مـا فى األمر أن ـصـرية لـيـلـيان لم يـكن يـخـتلـف كثـيـرا عن مـصيـر الـفتـيـات ا ا
جـمـالـهـا الـبــاهـر جـعـلـهـا مـجـرد دمـيـة تـرضـى شـهـوات "دان" (إسـتـيـفـان روسـتى) مـسـئـول
ـنـطـقـة وهو رجل ذو بـأس وسـلـطـان ومـصـير األسـرى الـعـرب يـتـحدد من اخملـابـرات فى ا
ـصـرى فـريـد يقـوم بـاسـتـصـدار أمر لـذلك عـنـدمـا يـعـلم بعـالقتـهـا الـسـابـقـة باألسـيـر ا خالله
ـعرفة مـراكز الـفدائيـ العرب بـتعيـينـها سكـرتيـرة له فى اخملابرات بـهدف دفـعها إلى فـريد 
ساندة لهم ولكن القلق يساور ليليان وحبها القد لفريد يبدأ يتنعش فى قلبها والعناصر ا

وساد على حد سواء. من جديد وهو ما يقابل بعدم الثقة من فريد ومن مرءوسيها فى ا
ليليان  وطى صوتك حلد يسمعنا

فريد: مش عايزاهم يسمعونى ويصفقوا لبطولتك
نى.. أنا عـمرى ما نـدمت زى دلوقتى أنـا فقدت وطنى ليـليان :  أبـدا يا فريد .. إنت ظـا

مصر.. وفقدت الراجل اللى كنت باعتبر إنه أهم شىء فى حياتى
فريد:  مصر عمرها ما كانت وطنك

ليليان: ما تقولش كده يا فريد.. مصر وطنى وأنا مستعدة أضحى حياتى فى سبيلها
وتكـشف األحـداث الـتالـيـة لتـلك الـكلـمـات عن رغـبة مـتـأججـة لـدى ليـلـيان من أجل تـأكـيد
ـوسـاد فى نـشـر اإلرهـاب فى الـقـاهرة صدقـهـا لـفـريـد فـتـحاول أن تـكـشف له عن خـطط ا
نطـقة للعودة إلى ساعد تهـعلى الهرب هو وزمـالئه إلى مطار ا وتتمادى فى مـناصرتهـا له 
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ـطار ونظـراتها مـعلـقة على الـطائرة مصـر ليـنتهى الـفيـلم وهى تلقى مـصرعهـا على أرض ا
ـتـجهـة إلى مـصـر حامـلـة حبـيـبـها فـريـد الذى يـقـرر الـعودة مـرة أخـرى للـعـمل الـفدائى فى ا
ـجـرد أن يعـلم خبـر بـراءته من تهـمة قـتل الـراقصـة جواهـر ويبـقى مـاثال أمامـنا فـلسـط 
ـصـري والـثانـية صـورةامرأتـ أحـداهمـا ليـلـيان الـيهـوديـة التى مـاتت فى سـبيل مـصر وا

صرية التى ماتت ضحية لشهواتها!! جواهرا
سيحسب لـفيلم "صراع اجلبـابرة"أنه حمل على كاهـله تبعة تبـليغ الرسالـة حول عنصرية
وإظـهـار نـواحى اخلـلل فـيه ولـكن لألسـف وجـدنـاه ال يغـوص أبـدا فى اجملـتـمع اإلسـرائـيـلى
دخيلة شخـصياته فهى كالدمى تصور احلدث الروائى وتـخدمه دون أن تسيطر عليه أو تدير
ـصرية سواء الرقابيـة أو العسكرية بل إنه يعد دفته ومع ذلك فـقد جتاوبت معه السلطات ا
من األفالم القليلة التى تعاملت مع حشود ومعدات وطائرات عسكرية لم تتوافر ألفالم قامت

على كاهل سينمائي أكبر وأهم. .
ـثل جتــاوبـا مـتـواضــعـا مع عـده ـكن الــنـظـر إلى إنــتـاج هـذا الــفـيـلم عــلى أنه  ـا  ور
مـنـهـا تـصاعـد الـنـشـاط الـصـهيـونى فـى تهـجـيـر اجلـالـيات مـعـطيـات فـرضـتـهـا فـترة إنـتـاجه
اليـهودية فى شـمال أفريـقيا إلى إسـرائيل ومن ضمنـهم يهود بـورسعيـد وبنزرت فى تونس
ـلك مـحـمد ـغـرب الـتى تـغـيـرت سيـاسـتـهـا احلـازمـة جتـاه مـنع هـجرة الـيـهـود بـعـد وفـاة ا وا

اخلامس. 
عودة العجوز وبنات صهيونعودة العجوز وبنات صهيون

فـهـو بخـيل مـتـآمر ـصريـة  وذجـا شـائعـا فى الـسـيـنمـا ا ظل األب الـيـهودى الـعـجـوز 
ط ساد فى متـعصب يسـعى دائما السـتثمار غـواية اآلخرين لـفتياته "بـنات صهـيون" وهو 
الـكـثيـر من أفالم اخلـمسـيـنيـات وحـافظت أفالم الـسـتيـنـيات عـلـيه بل واستـعـذبت فى رضا

طيته سواء فى األفالم ذات الطابع االجتماعى أو السياسى أو حتى الدينى.
صرية الفرصة الستغالل ويبدو أن اإلصرار على التعامل مع ذلك النمـط أفقد السينما ا
ـصـرى حـتى تـأتى شــخـصـيـة الـيـهـودى الـعـجـوز الـذى يـنـدمج فـطـريــا فى نـسـيج اجملـتـمع ا
الـصهيونية لتـزلزل كيانه وكيان أسرته وحـينما يقدم على الـهجرة إلى إسرائيل ال يفعل ذلك
وهذا بـإرادته احلـرة ولكن لـعـدم قدرته عـلى مـواجهـة تـقلـبات سـيـاسيـة واجـتمـاعيـة عـاصفـة

واقع عايشه الكثير من اليهود.
ثل عـام ١٩٦٤ عام الـذروة فى التـعامل مع هـذا النمط فـى ظل أنواع فيـلمـية مـختـلفة و
منها السياسى: "اجلاسوس" إخراج نـيازى مصطفى واالجتماعى: الكوميدى "آخر شقاوة"
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إخـراج عيسى كـرامة "هـارب من الزواج" إخراج حـسن الصـيفى والديـنى: "هجـرة الرسول"
ـتـد لـيـصـبح مـحـورا أسـاسـيـا ألفالم مـثل "الـدخـيل" ١٩٦٧ إخـراج إبـراهـيم عـمـارة - ثم 

زيف"١٩٦٨. ليونير ا "ا
فى "اجلاسوس" سنجد األب هارون يـتوارى وراء جتارة األنتيكات فى متجره بحى خان
ويـصـبو هـو وزوجـته إلى الـرحيل وسـاد اإلسـرائـيلى اخلـليـلى من أجل الـتـجسس حلـسـاب ا
إلسـرائيل عن طـريق نابـولى ليلـتقى بـابنـته احلسـناء راشـيل التى أرسـلهـا إلى إسرائـيل منذ
عشـر سنـوات وهـو على قـنـاعة بـأن جمـالـها سـيحـقق لـها مـا تـريد: "أنـا عارف بـنـتى عنـدها

مؤهالت عظيمة"!!
أما األب كـوه فى "آخـر شقـاوة" فهـو يشـارك ابنـتيه راشـيل وأستـير الـتآمر عـلى ثالثة
شبـان عزاب البتـزازهم ماديـا بعـد إقناعـهم بأن عالقـة أحدهم بـإحدى بنـاته قد أثـمرت طفال
هو فى الواقع طـفل رضيع تركته أمه الـراقصة طرف عـائلة كوهـ لرعايته مـقابل أجر أثناء

غيابها.
ـعـاجلة الـتى قـدمـها أبـو الـسعـود اإلبـيارى فى فـيـلمى ويـكرر "هـارب من الـزواج" نفس ا

"فاطمة وماريكا وراشيل" "أخالق للبيع" ولكن دون أى رغبة للتعمق فى أى شىء!
أمـا الـعـجـوز داود فى "هـجـرة الـرسـول"فالـشـبه بـيـنه وبـ هـارون وكـوهـ كـبـيـر ولـكنه

يعيش فى إطار التاريخ الدينى الذى نفرد له سطور تالية:
يـدور فــيـلم "الـدخــيل" حـول نـفس الـنــمط ولـكن بـعــد أن يـجـعل أطــمـاعه مـنـطــلـقـا رمـزيـا
صرية عندما حاولت فى لالستيالء على األراضى العربية وهنا عليـنا التأكيد بأن السينما ا
ـرحلة الـتعـامل مع الصـراع العـربى ـ اإلسرائـيلى من خالل الـتوارى وراء اإلسـقاطات تلك ا
والرموز لم تكن تفتقد العناصر الفنية القادرة على بلورة وقائع هذا الصراع ولكن يبدو أن
موقفها كـان ينطوى على داللـة تؤكد أن الظروف الـسياسية سـواء داخل مصر أو فى العالم

العربى لم تكن تسمح بأن يناقش هذا الصراع فى ساحاته الواقعية ومالبساته احلقيقية.
لقد توفر لفيلم "الدخيل" إمكانات مادية كبيرة وطاقم فنى قادر على أن يقدم عمال مهما
عن الصـراع العربى ـ اإلسرائيلى ولكن محـاولة تشييد أحداثه فى إطار الـرمز جعله فيلما

مقدار ما بذل فيه أكبر من مردوده السينمائى أو السياسى.
صـرى يربط بيـنهـما جسـر خشبى يقـدم لنا الـفيلم أحـداثه فى إطار قـريت فى الـريف ا
مـتهـالك ورغم ذلك فـالـتعـاون بـينـهـما مـتـبادل واخلـبـرات تـتكـامل بـ سكـانـهمـا رغم تـفاوت
مـستـواهمـا االجـتمـاعى والـثقـافى (البـلـدين مش ناقـصـهم حاجـة إحنـا عـندنـا احلالق وانتم
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ـليجى) ـشاكل تـدب بينـهمـا مع قدوم اخلـواجة زكى (محـمود ا عنـدكم الدكـتور) حتى تـبدأ ا
تـاجر األقـمشة اجلـوال الذى يقـرر االستـيالء على أراضى القـرية األولى مـستغال قـدرة ابنته
احلسـنـاء فـتـنـة (لـيـلى فـوزى) عـلى إغـواء الـشـبـاب واإليـقـاع بـهم عن طـريق اخلـمـر والـقـمار
هـندس الزراعى وتراكم الديـون والتآمـر للـتفريق بـ أبناء الـقريتـ ولكن عنـدما يكـتشف ا
صـابر (صالح قـابيل) طـبيـعة تـلك الهـجمـة اخملطـطة من قـبل زكى وابنـته وقوى مـسلـحة من
اخلـارج يـقرر اإلسـراع فى إصالح اجلـسـر بعـد أن أصـبح آيال للـسـقـوط وينـجح فى حتـقيق
الـتـحالـف ب كـل القـوى من الـقـريـتـ لـيـتم لـهـا فى الـنهـايـة اخلالص من زكـى وابنـته ودفع

سلح إلى الهرب. أعوانهما من ا
إن اإليحـاء بان التواصل بـ الشعب الفـلسطيـنى والشعوب الـعربية كـان متهالـكا ال يعنى
سـتويات  كـما أن هذا أن احلل الذى تـوارى الفيـلم خلـفه كان منـطقـيا على أى مـستـوى من ا
نـتج فى هذه احلـالة هو ـصيـرية يصـبح ال معـنى له إذا كان ا األسلـوب فى معاجلـة قضـايانا ا
عبر عن رؤية مصر والتى كان يـجب أن يتوافر لها الشجاعة والقدرة القطاع العـام احلكومى ا
على مواجهه وإبراز السلبيات على كل اجلبهات وعدم التوارى وراء مشاهد وحوارات يسوقها

الفيلم تتلمس بعض مالمح القضية ولكن دون أى دالالت واضحة.
ـسلح اليهـود) اخلمس فدادين دول انصبوا فـيها خيامكم وان زكى: (إلى أعوانه من ا
حد سأل قول حنبنى فيها مصنع لـلحكومة عقبال ما يطلع النهار تكون كل حاجة

خلصت.
زارع ? يهودى: ولو حد تعرض لنا من ا

زكى: ماتشدوش على حد قولوا لهم دى أوامر احلكومة 
يهودى: وإن سألوا احلكومة?

زكى: انهى حكومة. حكومة بره. وال حكومة جوه. ما تخافوش أنا عندى حماية!!
قيم فى األرض نـاقشة الـتى تأخذ شكل اجلـدل فى الفيـلم ب زكى اليـهودى ا إن هذه ا
كن العربـية مـنذ سنـوات طويلـة وبعض الـيهود الـقادم من اخلـارج تلـخص لنا رؤيـة كان 
تكـثيفها بأحداث من واقع مـا حدث على أرض فلسط فى ظل االنـتداب البريطانى خاصة
ـسلـح الـيهـود إمكـانات كانت وأن الـفيـلم حشـد للـمعـارك التى دارت بـ أبنـاء القريـت وا

كفيله بتقد عمل ثرى ينبض بحرارة الواقع. 
صرية مرة أخرى ر وقت طويل على ظهور فيلم " الدخيل " تكشف السينما ا وقبل أن 
ـعـاصـرة وفـقـا لـرؤيـة سـيـنـمـائـيـة تـفـيـد مـصـر عن عـدم قـدرتـهـا عـلـى الـتـعـامل مع الـوقـائع ا
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واجملـتـمع الـعـربى فى مـواجـهـة الـصـراع الـطـويل بـ الـعـرب وإسـرائـيل من نـاحـيـة وتـقـدم
وضوعـات السـينـمائيـة من ناحـية أخرى ثيـرة فى مجـال ا صـادر ا لـلسـينمـا مصـدرا من ا
زيف" ليـونير ا فبعـد أشهر من ظـهور فيـلم "الدخيل" يـقدم القـطاع اخلاص فـيلمـا بعنـوان "ا
ـرة هـو تـاجر خـردة فى ١٩٦٨ وفـيه يـظهـر عـجـوز يـهـودى آخـر اسـمه " مـوصـيـرى " هـذه ا
وكـالة الـبلح يـحاول اسـتخـدام ابنـته احلسـناء لـسرقـة رسومـات موتور نـفاث  اخـتراعه من
ـة بواسـطـة شـاب مـصـرى من خريـجى كـلـيه الـهـنـدسة والـهـدف تـسـلـيم هذه اخلـردة الـقـد

الرسومات جلهة معادية.
ـزيف فى صف واحــد مع كـومــيـديــات "الـفـارس" ـلـيــونـيــر ا ـا نــسـتــطـيع أن نـضـع ا ر
ـصرية العديـد منها ولكن إطالق الـفيلم السم موصيرى تهالـكة والتى يقدم فى الـسينما ا ا
عـلى بـطلـه اليـهـودى يـجـعـلـنـا نـتوق إلـى أن يصـبح الـفـيـلم شـيـئـا آخـر ألن اسم مـوصـيرى
كن ن يعرفـون تاريخ اليـهود فى مصـر وحياة عائـلة موصـيرى كان  بـالذات يعـنى الكثيـر 
أن حتقـق ألى سيـنـمائى كل ألـوان الـرغبـات الـتى يـتوق إلى حتـقـيقـهـا سيـنـمائـيـا وسيـاسـيا

وماديا.
كانت عائلة موصيرى أغنى العائالت اليهودية فى مصر نذر أفرادها ثرواتهم وجهودهم
لتأيـيد الصـهيونـية ماديـا وأدبيا ويـذكر تاريخ الـقصور فى مـصر أن هيـل موصـيرى كانت
الـكة ووصـفهـا السفـير الـبريـطانى المـبسون بـأنهـا قوادة شـهيرة قـربات من الـعائلـة ا من ا
ـشاريع تـعمل حلـساب األجـهزة الـصهـيونـية(٤) أمـا تاريخ االقـتصـاد فـيسـجل مدى تـشعب ا
الـتجارية التى شاركت فيـها عائلة موصيـرى بداية من بنك موصيرى وشـركة التأم األهلية
ـصرية ـركزية ا ـصرية شـركة أراضى الـشيخ فضل الـعقاريـة وشركة أسـواق اخلضر ا ا
لح والصودا الشركة صرية للغزل والنسيج وشركة احملاريث والهندسة وشركة ا الشركة ا
ـسلح (سـيـجوارت) وشـركـة تعـدين الـبحـر األحـمر وشـركة ـصـرية لـلـمواسـيـر واألسمـنت ا ا
جوزى فـيلم وعشـرات الشركـات األخرى والتى يـتجاوز عـددها السـبع شـركة أى أننا فى
مـواجهه عـائـلـة يهـوديـة استـحـوذت عـلى ثروات مـصـر ولـكنـهـا أيـضا سـاهـمت فى مـشاريع
ناجحـة أتاحت لها االستمرار فى مصر حـتى بدء تطبيق قوان التأمـيم فى بداية الستينيات

على اليهود وغير اليهود(٥).
ـصريـة أن تـرى فى موصـيرى سـوى بائـع خردة فى وكـالة الـبلح  لـم تسـتطع الـسيـنـما ا
اط اليهود الذين ضحكنا عليهم يتحول بأداء جنمنا الكبير عباس فارس إلينمط آخر من أ
بيـنمـا الـواقع أنهم هم الـذين ضـحكـوا علـينـا ومـا زالوا والـسبب بـبـساطـة هو أنـنـا تعـاملـنا
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معـهم بـاسـتخـفـاف وجتـاهـلنـا قـوتـهم وجتـاهلـنـا أيـضا مـواضع الـقـوة فى أرضـنا وشـعـوبـنا
والنتيجة كما نرى!!

. قبل وبعد النكسة ? . قبل وبعد النكسة ?احلى الهاد احلى الهاد
ـا يـتـنـاسب والـظـروف ـة ١٩٦٧ كـان عـلى الـقـطــاع الـعـام أن يـغـيـر خـطـطـه  بـعــد هـز
ـرحلة سياسيـة شاقة وطويلـة ولكن النتيجـة لهذا اإلعداد أننا السياسـية اجلديدة وأن يعد 
سـمـعـنـا وقـرأنـا عن أسـمـاء عـديـدة ألفالم  إعـدادهـا عن الـصـراع الـعـربى - اإلسـرائـيـلى
ــصــريـ مـن أمـثــال صالح أبــو سـيـف وكـمــال الــشـيـخ ومـدحت بــواســطـة مــجــمـوعــة من ا

بكير(٧٦) ولكننا لم نرها حتى اآلن!
ة من مانـشيتـات احلاضر ذات األحـرف البارزة ـصرية بـعد الهـز لم تقتـرب السيـنما ا
ة على البشر الـصغار بكل ما فى تصـرفاتهم من حزن وانفعال وجتـاهلت انعكاسات الـهز
ولم تــدرك تـهـاونـهـا فى الـتــعـامل مع عـدو الـوطن ويـأتى حــصـاد الـفـتـرة بـ عـامى ١٩٦٧

١٩٧٢ غريبا ومتنافرا مليئا بالتناقضات.
ومع ذلك يـبدو أن فـتره مـا قـبل حرب ٦٧ مـباشـرة كانت سـتشـهد مـرحلـة جديـدة تتـخلى
ة فى ـمارسـات الصهـيونيـة بدليل إنـتاج فيـلم "جر فيـها الـسينـما عن موقـفها الـسلبى من ا
و عرضه بعد حرب ٦٧ لـظروف إنتاجية احلى الـهادى" عام ١٩٦٦ بواسطـة القطاع العـام
ا يعود وليست سيـاسية ومع ذلك فالـفيلم لم يكن يرصـد حادثا معـاصرا لفترة إنـتاجه وإ
إلى فترة ما قبل الثـورة فهو يصور عمـلية اغتيال الـلورد والتر موين وزير الـدولة البريطانى

فى الشرق األوسط على يد اثن من عصابة ستيرن الصهيونية اإلرهابية عام ١٩٤٤.
لـلـوهـلـة األولى يـشـعـرنا الـتـفـكـيـر فى الـتـعـامل مع وقـائع حـادثـة االغتـيـال بـان الـسـيـنـما
تفـرج ذاكرتـهم وتتعامل صرية عـلى يد الدولـة مالكـة القطـاع العام قد بـدأت تعيـد إلى ا ا
مع نشاط هذه العـصابة فى مصر خالل األربـعينيات  حيث أقـامت تنظيمـا متكامال اشترك
وفى وقـام بـتـنــفـيـذ عـمـلـيـات فى الــقـاهـرة واإلسـكـنـدريـة  ـصـريـ  فـيه بـعض الـصـهـايــنـة ا
مـعـسـكـرات اجلـيش الـبـريـطـانى وحـاول نـسف مـؤتـمـر اجلـامـعـة الـعـربـيـة الـذى عـقـد بـقـصر
ـعسكـرات إلى مركز فرقـعات من ا أنطونـيادس بـاإلسكنـدرية وهرب األسـلحـة والذخائـر وا
: األول الـعصـابـة فى فلـسـط وكـان يرمى من وراء اغـتـيال الـلورد مـوين إلى حتـقيق هـدف
ضادة لليهـود فى فلسط والثانى اإليقاع سئول عن الـسياسة ا إسكات صـوته باعتباره ا
ـظـهـر الـبـلد بـ مـصـر وبـريـطـانيـا بـإلـقـاء تـهـمـة اغـتـيـاله عـلى مـصـر لـتـظـهـر أمـام الـعـالم 
الفوضوى الـهمجى الذى يـسفك فيه دماء األجـانب وهو نفس الهـدف الذى حاولت إسرائيل
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ـصـرى ويقـظة حتقـيـقه فيـمـا عرف بـفـضيـحـة الفون عـام ١٩٥٤ ولـكن استـبـسال الـبـوليس ا
تـهم ـؤامرة وتـمت محـاكمـة ا اجلـماهـير الـتى شاركت فى الـقبض عـلى القـاتل أحـبطت ا

واحلكم باعدامهما.
جاء الـفيـلم لألسف مـخيـبا لـآلمـال وفشل فى إعـطاء تـلك الـوقائع مـاتمـلـكه من إمكـانات
ـيا فى تـلك الفـترة درامـية وسـينـمائـية كـفيـله بأن تـدفع الـفيـلم فى مجـرى التـيار الـسائـد عا
ـيـة ـ إلى وسـيـلـة لـتـقـد رؤى حـيث يـتـحــول الـعـنف الـسـيـاسى فى كـثـيـر مـن األفالم ـ الـعـا
سـيـاسـيـة تتـصـارع فـيـها الـعـديـد من األطـراف فى إطر سـيـنـمـائيـة لـهـا جاذبـيـتـهـا بالـنـسـبة

للمتفرج بكافة مستوياتهم.
ة فى احلى الـهادى" رغم أنه كـان يعـتمد لقـد اختـفت الوقائـع والتفـاصيل فى فـيلم "جـر
على قـصـة لكـاتب يحـمل رتـبة لـواء كمـا شارك فـى تمـثيـله الرائـد األمـ عبـد الله الـذى قام
بنفس دوره فى احلادثة احلقيقية عند ما حاول اللحاق بالقاتل على دراجته البخارية عندما
كـان برتـبه كـونـوستـبل حـتى استـطـاع إدراكهـمـا عـند مـدخل كـوبرى فـؤاد األول (أبـو العال)
وجنح مع اجلمـاهيـر فى القـبض علـيهـما يـختـزل السـيناريـو كل الوقـائع فى الربع األول من
ويتحول بـعد ذلك إلى مزيج من عناصر أفالم ة والقبض على القـاتل الـفيلم وفيه تتم اجلـر
صـرية ومـا فيـها من رقص مـثير ثم عـالقة جنـسيـة حمـيمـة ب ضـابط شرطة الـكبـاريهـات ا
هنية والسبب وراقصة يهودية عضو فى عصابة شتيرن ويتابع الضابط حياتها اخلاصة وا
ـصـريـة أن تـعـرف شخـصـيـاتـهـما أن القـاتـلـ قـررا االمـتنـاع عن الـكالم وال بـد لـلـمـباحث ا
ودوافعهما من خالل الراقصة وهى توليفه ليس لها أى عالقة بالواقع حيث إن بيان النائب
الـعام حول تفـاصيل احلادثة وشـخصية الـقاتل واعـترافاتهـما  نشره بـعد عملـية االغتيال
بـستة أيام ومـا حدث أنهمـا لم يكشفـا عن شركائهـما والعصـابة التى ينـتميان إلـيها وكادت
أسـرار ودقـائق احلادثـة تـظل فى طى الكـتـمان بـعـد أن  إعدامـهمـا لـو لم يتم الـقـبض على

. دافن اليهود بحى البسات عضو بارز من عصابة شتيرن كان عند قبر القاتل 
لـم يقاوم مـخرج الـفيـلم حسـام الدين مـصطـفى تيـار السـطحـية الـذى أصبغـه على فـيلمه
ه والـذى جعله يستـهل عناوين الفيـلم بكلمات عـلى الشاشة "نظرا بداية من االستـسهال ا
ة فعال فى شـوارع القاهرة عـام ١٩٤٤ ونظرا للـتغييـر الكبيـر الذى حدث لهذه لوقوع اجلـر
الــشـوارع اآلن فـقـد تــغـاضـيت سـيــنـمـائـيــا عن فـارق الـسـنــ وصـورت احلـدث فى شـوارع
ـوسـيقـى أفالم جـيـمس بـونـد الـتى جـعـلـهـا تـصـاحب عـمـلـية الـقـاهـرة عـام ١٩٦٧" ومـرورا 
أخوذ ثـيرة الـتى تؤديـها الـراقصـة اليـهوديـة وا االغتـيال ومـطاردة الـقاتـل ثم الـرقصـات ا



≥∞≥

معظمها من تصميمات رقصات معاصرة ألفالم أمريكية شهيرة وأخيرا قبوله التوليفة التى
ـصـرى مع عشـيـقته هيـمـنت علـى ثالثة أربـاع الـفيـلم والـتى مـزج فيـهـا ب حـيـاه الضـابط ا
رأة التـى يلتقى بها وفى اليهودية حـتى ينتاب زوجته الـشك فى تصرفاته وحتاول مـقابلة ا
نـفس الوقـت تخطـف العصـابة ابـنته وتـهدده بـقتـلهـا لو لم يـوافق على تـهريب الـقاتـل خارج
ترابطة يضاف إلى ذلك أن طريقة مصر وهكذا يـغرق الفيلم فى دوامة من األحداث غيـر ا
كاتب الـسيـناريـو فى رسم الشخـصيـات احلقـيقيـة فى حادثه اغـتيـال اللـورد موين أقرب الى
الفـانـتـازيا مـنـهـا إلى الواقع فـعـنـدما يـقـدم لنـا شـخـصيـة الـعـجوز الـيـهوديـة بـوسـكيال وهى
ظهر يختلف عن حقيقتها  فهى فى الفيلم صاحبة ملهى شخصية حقيقية يتعمد إظهارها 
ليلى تسيطر عـليها أحالمها الصهيونية وتكاد تـكون هى العنصر احملرك لكل أنشطة منظمة
شتـيرن اإلرهـابيـة فى مصر سالحـها الـقتل واالخـتطـاف وتسويق " بـنات صـهيـون " خلدمة

أهدافها. 
بوسـكيال: بـعد أن كـنا أنـشط فرع فـى الشرق أصـبحـنا مـثال الـكسل واإلفـالس تقدروا
تقـولـوا قدرنـا نـقنع كـام واحـد من يهـود مصـر بـالهـجـرة إلى إسرائـيل اثـن وعـشرين مش
الي عشـان ننزع فلسطـ من إيدين العرب ونبنى كـفاية أبدا  الزم نبعت نـاس باآلالف با
مكانـها إسـرائيل ف بـنات صهـيون احللـوين اللى كـلهم فتـنة وإغراء الـلى مايعـجزوش أبدا

أمام أى حاجة وال إيه?!
تفرج مدى خواء السيناريو فى تقد شخصية بوسكيال عندما يعلم ويكتشف القار أو ا
أن الشـخـصـيـة احلقـيـقـيـة ـ كمـا روى مالمـحـهـا د. محـمـود مـتـولى فى كـتابه "مـصـر وقـضـايا
تـهم الثـانى قبل االغتـياالت الـسيـاسيـة" هى سيـدة يهـودية تـدعى إيلـ بوسـكيال ذهب إلـيهـا ا
عمليـة االغتيال بثالثة أيـام كان لها ابنه ضـريرة تنزل فى معهـد للعميـان فى القدس فاستغل
عهد وأنه يحمل إليها سالمها هذا الظـرف ليجعلها تطمئن إليه فـاخبرها بأنه مر بابنتهـا فى ا
ويطمئـنها على حالـتها فاستـراحت إليه وهشت له فلمـا استيقن من ذلك استـودعها أشياء هى
ـفرقـعـات وأربعـة وثالث عـلبـة بـكل منـها ست الـربـطة الـتى تبـ فـيمـا بعـد أنهـاكـانت حتوى ا
ـسـدسات واعـدا إياهـا بـأنه سوف يـرسل لهـا من يـتسـلم هذه عـشرة رصـاصـة من رصاص ا
أكـوالت لـتسـليـمـها البـنتـهـا عنـد رجوعه الى البس وا األشيـاء ـ فـسلـمته هـى األخرى بـعض ا

(٧) وأكدت حتقيقات ما بعد االغتيال صدق هذه الرواية عن مدام بوسكيال. فلسط
ن يقرر معاجلـة قضية االغتيال سـينمائيا بـحس سياسى واع أن يكون أكثر كن  كـان 
أو أقـل استعـدادا لقـبول القـصة احلـقيـقية وهـضمـها كمـا هى كان يـستـطيع أن يثـير الـريبة
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حول مدام بـوسكيال أو أن يجعلها مجـرد يهودية مصرية وقعت ضحيـة للصهيونية وتعرضت
لالبتزاز فى ظل خوفهـا على ابنتهـا الضريرة التى تـعيش حتت رحمة الصـهاينة فى القدس

نظور النمطى للعجوز اليهودى وبنات صهيون. ولكن ما حدث أمر مختلف ويتفق مع ا
بعيدا عن الوقائع !بعيدا عن الوقائع !

واسـتمـرارا فى اسـتبـعـاد الوقـائع واحلـقائق الـتى كـشف الـنقـاب عـنهـا فى ظل الـصراع
صرية فى استجداء ة ٦٧ تـستمر السينـما ا ـمتد ب العرب وإسرائـيل وخاصة بعد هز ا
ـسـتـويات ومـنـهـا فـيـلم "حب وخـيـانة" الـرموز الـسـطـحـيـة فى أفالم غـيـر مـؤثرة عـلى كـافـة ا

١٩٦٨ إخراج السيد بدير.
ـكـان الذى يـرمـز لـلـصراع الـعـربى ـ اإلسـرائـيلى تـتـضـاءل فى "حب وخـيـانة" رقـعـة ا
بينما فيصـبح مجرد حارة فى حى بوالق احد األحياء الشـعبية العريقة فى مـدينة القاهرة
يصـبح احلى نفسـه رمزا للدول الـفقيـرة أو العالم الـنامى الذى يـفصله كـوبرى (أبو العال)
عن العالم الـغنى "حى الزمـالك" وهى تركـيبة جـغرافيـة سبق وأن استـغلهـا اخملرج الكـبير
صالح أبـو سـيف فى فيـلـمه "األسطى حـسن" ولـكن من أجل اسـتخالص رؤيـة اجـتمـاعـية

واقعية.
ثله ة يتـهددهم خطر داهم  ـنازل القد فى احلارة تـروى قصة ١٤ رجال من أصحاب ا
ـملـوكى يحـاول االستـيالء على مـنازل وأراضـى احلارة مـدعيا ساكن عـجوز يـدعى سالمة ا
حقه التاريـخى فى ملكـيتهـا رافعا الفتـات مرسوم عـليها شـجرة عائـلته التى تـعود إلى عصر
مـالـيك يـسانـده فى دعـواه مسـاعـد محـامى من سـكـان احلى وهو فـى نفس الـوقت شـقيق ا
الفتاة ناهد شريف التى يحبها عـصامحسن يوسف طالب احلقوق الذى يعتمد عليه السكان

إلثبات حقوقهم.
نازل أنفسـهم فى حاجة إلى التالحم والـتعاون فيمـا بينهم لتـدبير شئون يجد أصحـاب ا
ملوكى  قـضيتهم وجتـهيز عقـود ومستنـدات ملكـيتهم للـمنازل كإثـبات حاسم لزيف دعـوى ا
وقف العقالنى ال يدوم فاخلطر يـتهددهم ال من اخلارج ولكن من دخيلة ولكن يبدو أن هـذا ا
مـلـوكى بدون أنـفـسـهم  فهـنـاك من يـتكـاسل عن إحـضـار عقـوده ومن يـدعـو للـتـفاهم مـع ا

ثقف من أبناء احلارة. قضية األمر الذى يحسمه حتذير من عصام ومن أحد ا
عصام: إحنا الزم نقف قصاده كأننا رجل واحد

ـثـقف : إحــنـا ١٤ واحـد غـيـر أهل احلــارة الـلى واقـفـ فى صـفــنـا ومش قـادرين عـلى ا
واحد.
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وبـذلك يحـاول الـفيـلم أن يجـعل احلـارة رمزا لـلـعالم الـعـربى كلـه وأن التـهديـد لـيس على
ا أيضا فى مواجهة كل الـدول العربية القائمة فى تلك الفترة ولتأكيد هذا فلسط فقط وإ
ـشهد يتكرر عدة مرات وفيه نرى عامل نسيج عجوز يقف زج السيناريو األحداث  الرمز 

أمام نوله اليدوى مرددا فى حسرة: "اخليوط متقطعة مش عايزين يتلموا على بعض". 
ـنازل يـفـرضون عـلى مـجتـمـعهم ويـسود صـوت الـعقل مـجـتمع احلـارة ونـرى أصحـاب ا
ستـندات والقانون فى مـواجهة الزيف واالدعاء  ولكن الصغير مـقاييس حضارية عـمادها ا
سرعان مـا تستجد عـقبة جديدة فـاحلى الغنى يجذب "عـصام" إليه فيفـقد اهتمامه بـالقضية
أمـام ثـراء وجــاذبـيـة امـرأة لــعـوب تـكـشـف عن زيف الـطالء احلـضــارى فى هـذا احلى الـذى
نـازل بـواسطـة تلك وتـكـاد تضـيع عقـود مـلكـيـة ا يخـفى وراءه ضـراوة الهـمجـيـة وشراسـتـها
ملـوكى ويصبح األمل الـوحيد هـو أن يستـرد عصام الـعقود ـرأة التى كانت عـلى عالقة بـا ا
ؤامـرات التـى حتاصـر احلى لتـتـحقق فى الـنهـايـة سيـادة القـانون وأن يكـشف النـقـاب عن ا

ملوكى وشقيقته سامية رشدى وأعوانه من أبناء احلارة. وطرد ا
ـكن اسـتخـدامهـا لتـعـميق الـرؤية كمـا نرى تـتـطايـر ب جـنـبات هـذا الفـيلـم أفكـار كان 
ـعلن مـع احلى الغـنى ولكن السـياسـيـة واالجتـمـاعيـة داخل احلى الفـقـير فى صـراعه غـير ا
ـنهج العلمـى فى التعامل مع الرمـز وفى نسج األفكار التى تـبلوره بشكل الفيلم كـان يفتقد ا
أكثر نـضجـا فهو يـريد أن يتـحدث عن الـسياسـة ولكن فى إطـار غلبـة األحداث التى يـظهر
فـيها الـبطل حائرا بـ رومانسـية عالقته بـابنة احلـارة وجاذبية وحـسية ورقـصات ابنة احلى
غـزى السيـاسى إلى مشاهد تفرج يـنصرف تـماما عن ا الغـنى جنوى فؤاد وهـو ما يجـعل ا
ـطـرب الـقـد حـامد اجلـنس والـعـرى بل ويـذهب الـفـيـلم إلـى أبعـد مـن ذلك عـنـدمـا يـجـعل ا
ــمـلــوكى" الـذى يـعــلق عـلـى أمـانـيه فـى االسـتـيـالء عـلى احلـارة مــرسى يـلــعب دور "سالمـة ا
ـواويل التى حتوله بـالنسـبة للـمتفـرج إلى مجرد مـهرج عجـوز أبله وليس مـتآمرا باألغانى وا

شرسا كما يجب أن يكون!!.
الفيلم الدينى واألبعاد السياسيةالفيلم الدينى واألبعاد السياسية

رحلـة أن األفالم الديـنيـة التاريـخيـة تكـشف النقـاب عن وجهـات نظر ويتـأكد فى هـذه ا
جديدة فى الشخـصية اليهودية فبعد أن سايرت األفـالم االجتماعية خالل اخلمسينيات فى
رابى" الـيهـودى فى "بالل مؤذن الـرسول" ١٩٥٣ وفـيه يقـرض أحد الـيهود بالل تـصويـر "ا
ال مـشروطا أنه فى حالة عـدم سداده خالل وقت مع يصـير عبدا له حاولت مـبلغا من ا
أن تـستنـبط خالل الستـينيـات ما يتـفق مع أطروحات الـفترة من وحى الـتاريخ الديـنى لقد
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ـؤامرات فبـعـد مؤامـرة الـعـدوان الثالثى بـدأت ا تـصـاعد الـتـآمر اإلسـرائـيـلى جتاه مـصـر 
ـان الذيـن وصلـوا الى مـصر بـداية الـتى كانت تـسـتهـدف إنـهاء عـمل عـلمـاء الصـواريخ األ
ـساعـدة جمال عـبد الـناصـر فى إنتـاج صواريخ أرض أرض لـدعم قـوة مصر الـستـينـيات 
ـستـقبل واعـتمـدت هـذه العـملـية عـلى بعث العـسكـرية تـأهبـا أليـة مواجـهات مـحتـملـة فى ا
ـصـرية ـشـارك فى مـشـروع الـصواريخ ا ـان ا ـوسـاد برسـائل نـاسـفة إلى الـعـلـماء األ ا
وإلى أسرهم وإحـداث جو من الـتخـويف واإلرهـاب إلجبـارهم على مـغادرة مـصر وانـتهت
هذه العملية فى ١٥ مارس ١٩٦٣ وجاء على إثرها التفكير فى استغاللها سينمائيًا ولكن
بـيـنـمـا  اسـتـغاللـها فى إسـرائـيل والـدول الـغـربـيـة كأحـداث واقـعـيـة تـضـاف إلى حـساب
الـبـطـوالت الـيهـوديـة كـان اسـتغاللـهـا فى مـصـر مـتواريـا وراء الـتـاريخ لـتجـسـيـد مـؤامرات

! سلم اليهود ضد ا
صـريـة لم تتـعامـل مع التـاريخ الـدينى إال فى أعـقاب وهـنـا علـيـنا الـتأكـيـد أن السـينـمـا ا

هزائمنا العسكرية
ـوضوعى لعدو عادل ا سلـم همـا ا  بـحيث أصبح الـوثنيـون واليهـود فى حربهم ضـد ا

احلاضرسواء كان إسرائيليا أو أوروبيا.
ـصريـة خالل الثالثيـنيـات واألربعيـنيـات تكشف عن وإذا كانت الصـفة الـسائدة لألفالم ا
ـكن تـسـمـيـته األفالم بـنـاء سـمـعى بـصـرى يـرتـكـز عـلى الـتـسـلـيـة والـتـرفـيه فـإن ظـهـور مـا 
الـتـاريخـيـة الديـنيـة بـعد ٢٣ عـاما من ظـهـور أول فيـلم روائى طـويل وحتديـدا مع عام ١٩٥٠
تـاريخ إنتاج فيلم "ظـهور اإلسالم" إنتاج وإخراج إبـراهيم عز الدين ساعـد على بداية كشف
ـصـرية  جـديـد من تـلك الـكـشـوف الـتى أصـبـحت تـظـهـر بـ احلـ واآلخـر فى الـسـيـنـمـا ا
ـسلـمون وجـوهره احلـديث عن نشـر الدعـوة اإلسالميـة فى اجلزيـرة العـربيـة وما تـعرض له ا
سـتفـادة من الهـزائم واالنتـصارات من الـوثنـيـ واليـهود من اضـطهـاد وتعـذيب والـدروس ا

التى واجهتهم أثناء نشر الدعوة.
فاجئ بـالتاريخ اإلسالمى لم يكن قائما عـن رغبة تلقائية أو وفى اعتـقادى أن االهتمام ا
فورة دينية ألنه يجىء بعد احلرب العـربية - اإلسرائيلية مباشرة ومع تفشى روح اإلحباط
ـا جعل ـسلـمـ فى ظل الـنتـائج الـسلـبـية الـتى حلـقت بـهم فى هذه احلـرب  لـدى العـرب وا
صرية سواء من خالل مـبادرات فردية أو موجـهة تلجأ إلى بـديل مؤثر هو العودة السينمـا ا
ـة هو إلى الـتاريخ الـديـنى حيث الـقنـاعـة بان بـعد الـعسـر يـسراً وبـأن الوعى بـأسـباب الـهز

الطريق إلى االنتصار.
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وهذا الرأى تـسانده مالبسـات ارتبطت بـالفيلم األول فـى هذا االجتاه فمـخرجه إبراهيم
ـا كان أيـضا عـز الـدين لم يكن مـجـرد دارس حلرفـيـة اإلخراج الـسيـنـمائى فى هـوليـوود إ
ـكــتب رئـيس ــتـحــدة األمـريـكــيـة مــديـرا  ــا وكـان قــبل سـفـره إلـى الـواليـات ا مــحـامــيـا قـد
صرية وإذا كـانت تلك كلها كما كـان شقيقه مـحمد صالح الدين وزيـرا للخارجيـة ا الوزراء
ـؤكـد أن فـيـلم "ظـهور خـيـوط ال تـصـلـنـا بـالـضـرورة إلى عالقـة الـفـيـلم بـالـسـلـطـة فـالـشىء ا
ــئـات مـن اجلـنــود ومن الــفـرســان بـخــيــولـهم ــصــريـة  اإلسالم" ســانـدته وزارة احلــربــيـة ا

عارك ومشاهد اجملاميع الضخمة. لالشتراك فى ا
يـضـاف إلى ذلك أن "ظـهـور اإلسالم" يحـدد بـدايـة مـفاجـئـة لـتـعامل عـمـيـد األدب الـعربى
دكتـور طه حسـ مع الـسيـنمـا فـالفـيلم مـأخـوذ عن رواية "الـوعد احلـق" وهو أمـر يسـتدعى
التساؤل: كيف استطاع إبراهيم عز الدين وهو يبدأ جتربته السينمائية األولى االقتراب من
هـذا الصـرح الشـامخ طه حـسـ ? وكيف اسـتـطاع إقـناعـه بأن يـحول روايـته إلى الـسـينـما
وسط هذا احلـشد من األفالم التجاريـة الرخيصة? فى وقت كان فـيه "حتويل األعمال األدبية
ـتـصلـة بـالديـن إلى أعمـال سـينـمـائـية طـريـقاً له مـخـاطـره خوفـا من الـتـحريف أو الـتـشويه ا
ـا يـثـيـر حـفـيظـة رجـال الـدين أمـا الـدكـتـور طه حـس عـلى وجه ـضـمـون هـذه األعـمال 
وقف فلم تـزل قصة كـتابه "فى الشـعر اجلاهلى" اخلصـوص فكان أكـثر احلذرين من هـذا ا

وموقف رجال الدين منه ماثلة لألذهان".
ا لـقـد أصـبح "ظـهـور اإلسالم" نـقـطـة انـطالق جملـمـوعـة كـامـلـة من األفالم الـشـبـيـهـة ر
نختلف حول نـوايا وأهداف من أنتجوهـا ولكنها تشـير بشكل أو بآخر ألحـداث معاصرة لها

صرى. مغزاها السياسى واالجتماعى فى الواقع ا
فى هذا اإلطار جتسد أفالم الستينيات وبداية السبعينيات ذات الطابع الدينى التاريخى
ـتـآمـر فى عـدة أفالم أهـمـهـا "هـجـرة الـرسـول" ١٩٦٤ أخرج إبـراهـيم شـخـصـيـة الـيـهـودى ا

عمارة "الشيماء" ١٩٧٢ إخراج حسام الدين مصطفى عن قصة لعلى أحمد باكثير.
ارس أى فى "هـجـرة الرسـول" يـرفض الـيهـودى الـعـجوز داوود (حـسن الـبـارودى) أن 
عمل مـسـتقـر غيـر صـناعـة السـيـوف وهى صنـاعـة ال يكـتمل تـأثـيرهـا سوى بـصـناعـة أخرى
تمارسها ابنته اجلميلة استير (سميحة توفيق) وهى صناعة "اجملون" وتساهم بها فى إغواء

. سلم سادة قريش من أجل ازكاء روح الكراهية جتاه محمد وا
داوود: إن االحتاد قوة ياسارة

سارة: كيف تتكلم عن االحتاد وأتباع محمد مشردون



≥∞∏

داوود: يالك من بلهاء
دينة هربا من تـعذيب وبطش قريش لهم. من يبقى هنا سارة: هاجر الـبعض منهم إلى ا

فهو إما سج أو معذب أو مطرود إلى اجلبال ب اجلوع والعطش.
داوود: وهل غاب عنك األنصار من أهل يثرب الذين بايعوا محمدًا لينصروه ويبايعوه ?

سارة: إنهم فى بلد بعيد وعددهم قليل
داوود: قليل !! لقـد كانوا فى أول األمر ستة فقط وبعـد مضى عام واحد أقبل وفد منهم
يضم ثالثة وسبـع رجال وامرأت وأصبح للمسلـم اليوم قوة هائلة فى يثرب.
انتشـر اإلسالم فى كل مكان وكلـمة محمـد جتد النصـرة والتأييـد. ويل لنا الويل

لنا
سارة : وما اخلطر يا أبى ?

داوود: اخلـطر كـل اخلطـر. أن يهـاجر كل من أسـلم من أهل مـكة. اخلـطر كل اخلـطر أن
دينة ويتـحدوا هناك بعيدا عن أع ينـتقل أتباع محمد من مكـة إلى أتباعه فى ا
قريش ويـنصبـوا أمورهم فى مـكة ويـستتب األمـر بهم. عـندئـذ تصبح يـثرب نـقطة

انطالق لإلسالم.
ورغم أن داود يــنـظـر إلى انــتـشــار الـرسـالــة احملـمــديـة من مــنـظـور له بــعـده الــتـاريـخى
ـعاصر رغم أن اخلـلفيـة التاريـخية المح التـقليـدية لـلنمط ا والدينى فـإن مالمحه تـتفق مع ا
ادى التى يـظهـر من خاللهـا تختـلف اختالفـا كبـيرا عـما هى علـيه فى الوقت احلـاضر فـهو ا
ـساعدة "بـنات صهيـون" وفى مقدمـتهن ابنته تشـعبة  البخيل الـذى يعنى بـتحقـيق أهدافه ا

سارة : 
داود: سيوف الهند للعرب.. سيوف اخليل واللعب

أبو جهل: ليس هذا وقت الغناء يا داود. أنا أريد عشرين سيفا
داود: أين الدنانير.. أرينيها?
أبو جهل: عندما يتم عمله

داود : بل اآلن
أبو جهل : خذ
داود: ما هذا ?

أبو جهل : ٥ دنانير
داوود: لقد وهمت يا سيد قريش



≥∞π

أبو جهل : كم ترى ?
داود : عشرين دينارا من الذهب اخلالص وله بريق

أبو جهل: انك تهذى
داود : (إلى مساعده حزقيال)أوقف السن يا حزقيال
سارة: (فى إغراء ودالل) أبا احلكم يا سيد قريش

أبو جهل : (مستسلما إلغوائها ) استمر فى العمل يا حزقيال
داود : أنا أسقى أنصال السيوف بسم زعاف له ثمنه هل تريد أن تقتل محمدًا بأقل من

ثالث دينارا?.
أبو جهل : لقت قلت عشرين دينارا ?

داوود : عــشـرون ديـنـارا مـن أجل الـسـيـوف. والــعـشـرة من أجل الــسم. سـارة أنـا رجل
مـريـض وال أحتـمـل كثـرة اجلـدل. أنـا داخل ألسـتـريح. إذا قـبل أن يـدفـع الثـالث

دينارا فأحضريها بالداخل.. أوقف السن يا حزقيال.
ـبالغـة ح يؤدى تـعامله طى ويـأتى موته مـنسجـما مع تلك ا وهكذايـظهر داود بـشكل 

اخلاطئ مع السيوف السامة إلى وقوعه ضحية لها ومعه ابنته.
ـسلم بـالكفار أمـا فيلم "الـشيماء" فـإنه يسعى إلى تـقد تفاصـيل تاريخـية عن عالقة ا
واليـهود ولـكنه يـخضع هـذه العـالقة أيـضا لـلنـمط اليـهودى الـذى ترسم شـخصـيته والـسرد

ا يحقق جتسيده كخليط من الهوس البشرى والتسلط الشيطانى. الروائى لها 
فـيـبدو أمـامـنا الـيـهودى فـى بدايـة الـفيـلم وكـأن مسـاً من اجلـنون قـد أصـابه فهـو يـولول
صـارخا: "يـا لصـنيـعة الـيهـود" وسرعـان ما نـتبـ أن هيـاجه نابع من كـونه مـا زال مخـلصا
ـة لـقد حـذر من مـيالد النـبى مـحمـد وكـاد يخـنقـه وهو طـفل لوال لـكـراهيـته ولـنبـوءاته الـقد
استـغاثـة مرضـعته وكان مـؤمنـا بأن هـذا الطفـل إذا عاش سيـأتى بدين جـديد وتـمر األيام

ويبدأ محمد بنشر رسالة اإلسالم ب أبناء مكة بعد أن امتألت األرض بالفساد..
وفى مشهد رئيـسى يقدم حسام الدين مصطفى اليهـودى وقد أصبح قرينا للشيطان فى
سلـوكه وصراخه ومالبسه الـتى تمزج بـ اللونـ األسود واألحمـر ثم فى تسلـطه على كبار
مكـة وهو يـقول "هـبوا مـن سبـاتكم الـعمـيق إلى متـى تنـتظـرون? إن دعوة مـحمـد كالـنار فى
ـعــســول دونه سم األفـاعى احلـطب أتــريـدون أن يــسـوى بــيـنــكم وبــ الـعــبـيــد إن كالمه ا
واحلـيــات احـزمـوا أمـركم قـبل أن يـخـرج من دربـكم" ويـنــجح فى الـنـهـايـة فى أن يـجـعـلـهم
يتفـقون على قتل مـحمد علـيه السالم بواسطـة شاب من كل قبيـلة حتى يتـفرق دمه ب سائر
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الـقـبـائل" وتـنــتـهى جـلـسـتـهم بـغـمس األيـدى فـى الـدمـاء بـوازع طـقـوس يـبـاركـهـا الـشـيـطـان
اليهودى!

إن تقد شخصـية اليهودى فى "الـشيماء" تعـد دليال صارخا على مـدى االستنفار جتاه
ة يونيو الشخصيـة اليهودية فى سنـوات رفعت فيها شـعارات احلرب للخالص من آثـار هز
١٩٦٧ ولم يـكن غريبا أن يـواكب ظهور "الـشيمـاء" صرخة من " جـماعة الـسينـما اجلديدة "
مـر" إخراج على عبد اخلـالق وتدور أحداثه فى أعقاب تمثلت فى إنتـاجها فيلم "أغـنية على ا
ر فى وجه الدبابات اإلسـرائيلية التى نـكسه ٦٧ حول خمسة جـنود مصري يدافـعون عن 
حتاصـره والفيلم ال يقدم شخصـيات يهودية بشكل مبـاشر ولكنه جنح فى أن يحول شعور

ة إلى صمود وتضحية ورغبة فى الثأر. الهز
واألفالم األخـرى الــتى ظـهـرت قـبل حــرب ١٩٧٣ كـان يـحـكـمــهـا خـلـيط من الــتـلـمـيـحـات
غـامرات الـبـوليـسـية واجلـاسوسـيـة وتلـجـأ إلى أسمـاء يـهوديـة ولكن دون أن الـسـياسـيـة وا
هرب فى "ساعة الصفر" ١٩٧٢ واجلاسوس كلوتز فى تصرح بذلك. فهناك اخلواجة مراد ا

"موسيقى وجاسوسية وحب" ١٩٧٢ . الخ.
واحملصلـة فى النهايـة ال تتناسب مع الـواقع السياسى الـذى كان يحاصـر مصر والعالم

العربى وال مع الكم الهائل من األفالم التى أنتجت فى تلك الفترة.
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١) د. دريــة شـــرف الــدين: "الــســيــاســة والــســـيــنــمــا فى مــصــر" (١٩٦١ ـ ١٩٨١) دار الــشــروق ـ ١٩٩٢
صفحة٧٤.

رجع السابق صفحة ٧٩. ٢) د. درية شرف الدين : ا

رجع السابق صفحة ٨٢. ٣) د. درية شرف الدين : ا
صرية العامة للكتاب ٢٠٠٣ لكية فى مصر" (فاروق بداية ونهاية) الهيئة ا ٤) محمد عودة: "كيف سقطت ا

صفحة ١٦٤.
علـومات ١٩٩٩ صفحة ١٧٦ ـ ٥) أنس مصطـفى كامل : "الرأسمـالية اليهـودية فى مصر" مـيريت للنـشر وا

. ١٨٠
صرية فى موسم" ١٩٦٩ ـ صفحات ١٨١ ـ ١٨٦. نعم سعد: "السينما ا ٦) د. عبد ا

٧) د. محمود مـتولى : "مصر وقـضايا االغتيـاالت السياسيـة" دار احلرية للطـباعة والنشـر. العدد السادس
١٩٨٥ صفحة ١٦٨ ١٦٩.
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لقطة من فيلم «اخر شقاوة»لقطة من فيلم «اخر شقاوة»

لقطة من فيلم «اخر شقاوة»لقطة من فيلم «اخر شقاوة»

احمد مظهر ونادية لطفى فى «صراع اجلبابرة »احمد مظهر ونادية لطفى فى «صراع اجلبابرة »
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ة فى احلى الهادى» ة فى احلى الهادى»لقطة من فيلم «جر لقطة من فيلم «جر

ة فى احلى الهادى» ة فى احلى الهادى»لقطة من فيلم «جر لقطة من فيلم «جر

لقطة من فيلم «لقطة من فيلم «بنت اجليران»بنت اجليران»
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نادية لطفى فى «صراع اجلبابره»نادية لطفى فى «صراع اجلبابره»

حسن البارودى فى فيلم «هجرة الرسول»حسن البارودى فى فيلم «هجرة الرسول»

سميحة توفيق فى فيلم «هجرة الرسول»سميحة توفيق فى فيلم «هجرة الرسول»
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ثريا فخرى فى «هارب من الزواج»ثريا فخرى فى «هارب من الزواج»

ليلى فوزى فى «الدخيل»ليلى فوزى فى «الدخيل»

ليلى فوزى فى «الدخيل»ليلى فوزى فى «الدخيل»
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كن أن يكـون تأثـيرهـا فعاال اتـضح للـصهـاينة مـنذ بـداية ظـهور السـينـما إلى أى مـدى 
ـاذا تـوجهـوا بـوعى من خالل اخملـرج ـكن أن نفـهم  خلـدمـة قـضايـاهم وعـلى ضـوء ذلك 
ـصـريـ والـيـهود ـتـمـصريـن من أمـثـال تـوجـو مـزراحى إلى تـشـويه الـعالقـة بـ ا الـيـهـود ا
نـاطق الـفقـيـرة من أجل خلق إنـسـان يهـودى مـنعـزل يتالفـى االختالط ويـسعى خـاصـة فى ا

يعاد"! إلى حياة أفضل فى مجتمع يهودى خالص حتتضنه بطبيعة احلال "أرض ا
وفى ظل هـيمنـة صهـيونيـة وغفـلة ثقـافيـة وسياسـية مـصرية أصـبح من العـبث البحث عن
تـاح إما االرتـماء فى صـرية وأصـبح ا سيـنمـا تـخلق تـوازنا بـ الشـخصـيات الـيهـوديـة وا
أحـضـان األسـاطـيـر الـيـهـوديـة مـثـل مـا حـدث فى فـيـلم "شـمـشـون اجلـبـار" ١٩٤٧ أو تـقـد
الشخـصية الـيهوديـة وقد حمـلت معهـا كل سلوك الـنبل والوفـاء اإلنسانى كـما رأينـا فى فيلم
ـصرى "لـعبـة الست" ١٩٤٦ وفـيه يـنتـشل اليـهودى الـطيب إيـزاك (سلـيمـان جنيب) الـعامل ا
حـسن (جنيب الـريحـانى) من حياة الـبؤس وعـدم الوفـاء قبل أن يتـرك أرض مصـر هربا من

الزحف النازى على شمال أفريقيا.
ـصـرية ـرحـلـة األولى فى مـجـال جتسـيـد الـشـخـصـيـة الـيهـوديـة فى الـسـيـنـمـا ا مـهـدت ا
تزج بـتواجد يهودى للمـرحلة الثانـية حيث بدأ الـغليان الشـعبى بعد قيـام إسرائيل ١٩٤٨ 
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ـا جعل مـعايـيـر التـعامل تـخـتلط عـند جتـسـيد الـشخـصـية الـيهـودية أفالم ما يـزال مؤثـرا 
ط طا متكـررا جاهزا لالستعمال وهو  تنـاصرها وأفالم ترقص على السلم! وثالـثة تخلق 
صري دون أن نرى أية محاولة ـرابى اجلشع وهو يسعى إلى امتصاص دمـاء ا اليهودى ا
تـتلـمس مـنـظـور توجـو مـزراحى وهـو يـوجه الـطعـنـات ألوالد مـصـر وعلى مالمـحه ابـتـسـامة
سيحي أو سلم وا ة ب اليهود وجـيرانهم من ا مصطنعة تـوحى باحلب والعشرة القد
أن حتـاول خـلق مـواجـهه مـضـادة تـؤكـد أن هـجـرة اليـهـود إلى فـلـسـطـ كـانت حتت ضـغط

احلركة الصهيونية وإرهابها وأن للصهيونية ضحاياها من اليهود والعرب فى آن واحد.
ـرحلة الثـالثة وقـد تفاقمت األمـور فى ظل استمـرار الصراع العـربى اإلسرائيلى وتأتى ا
صريـة بكافة رابى متسـيدا األفالم ا وتـستمر الـرؤية السيـنمائيـة القاصـرة ويظل اليهـودى ا
أشكـالـها لـنـصل بعـد ذلك إلى مـرحـلة مـا بـعد حـرب ١٩٧٣ ثم اتـفاقـيـة كامب ديـفـيد وفـيـها
رحـلـة مالمح جـديدة ولكـن ستـفـرض ا ـة سـتـتـباين الـرؤى وسـيـتردد صـدى لألشـكـال القـد

تستحق التسجيل والتحليل. 
ما ب احلرب والسالمما ب احلرب والسالم

لك أن صـرية من حـرب ١٩٧٣ موقـفا هزيـال وال أحد  كان وما يـزال موقف الـسيـنمـا ا
ـصـيـرية ـصـريـة من قـضـايـانـا ا ـا يـنـسجـم مع مـوقف الـسـينـمـا ا يـدافع عـنه أو يـبـرره ور
عموما ولكن اإلنصاف كان يقتضى أن نضع هذه احلرب بوقائعها وإرهاصاتها وتداعياتها
ـعـاصر وأن تـتـكـاتف كـافـة اجلـهات كـمـرحـلة فـارقـة فى تـاريـخـنـا الـسيـاسى والـعـسـكـرى ا
الـشعبـية واحلـكوميـة من أجل منـاصرتـها  ولكن لألسف كـانت النـتيـجة متـواضعـة إلى أبعد

احلدود.
عـنـدمـا قـام الـرئـيس أنـور الـسـادات برحـلـتـه إلى إسـرائـيل فى ١٩ نـوفـمـبـر ١٩٧٧ "كان
اليهود فى مصر فـى حالة انقراض عددى مستمر ولكن منـاخ سياسة االنفتاح التى استنها
الـعـهـد ومــا تالهـا من تـغـيـيـر جــذرى فى سـيـاسـات مـا قـبل الـرحــلـة فـضال عن الـصـلح مع
يرى البعض أنـها متماثلة إسـرائيل فى كامب ديفيد خـلق نوعا من األرضية اجلديدة لـليهود 
ــا كـانـوا عـلــيه قـبل قـيــام ثـورة يـولــيـو ولـكن فــراغ الـبالد مـنـهـم قـضى عـلى فــرصـتـهم فى
ـول ـستـمـر ومـجـيئـهم عـلى هـيـئـة رجال أعـمـال و االزدهـار وإن لم يـقض عـلى تـرددهم ا
اكـتـسوا بـجـنسـيـات أخرى بـل إن السـادات نـفسه دعـا بـعض الـراحلـ سـابقـا إلى الـعودة
ن أسـرعـوا بتـلـبـية الـدعـوة ألـبرت مـزراحى الـذى جـاء من أمـريكـا فى يـنـاير ١٩٧٩ وكـان 
مثل قـضى بعض الـوقت فى القـاهرة ثم عاد إلى مـهجره(١) وألول مـرة يسـتقـبل السـادات ا
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األمـريـكى كـيـرك دوجالس أحـد عـتـاة الـصهـايـنـة فى الـسـيـنـمـا األمـريـكـيـة وعـلى أثـر إنـهاء
تـعامل مع الـكيان الصـهيونى حضـر إلى مصر جنوم ـصرية عن السـينمـائي ا ـقاطعة ا ا

مثلة إليزابيت تايلور. يهود لهم صيتهم فى مناصرة الصهيونية من أمثال ا
ثـقف فى مـصر فأغـلبـهم قد أعلن امـتناعه وال تعبـر تلك الـصورة عن موقف الـفنـان وا
عن الـتطبيع مع الكـيان الصهيـونى فى ظل أوضاع سياسيـة ما زالت تقف حائال أمام عودة
األمـور إلى مـسـارهـا الــطـبـيـعى وفى ظل هـذا الــتـبـاين اجته كل سـيـنــمـائى فى تـعـامـله مع
الـشخـصـيـة الـيـهوديـة وجـهـته اخلـاصـة هنـاك من أخـذ يـنـقب فى صـفـحات الـتـاريخ الـبـعـيد
والقـريب ليـبحث عن أحداث تـناصر رايـات السالم والـتسامح أو عـدم جدوى احلرب فى ظل
فجـوات اجـتمـاعـيـة واقتـصـاديـة أشد فـتـكا! ومـنـهم من أخـذ يفـضح مـخـازيالـصـهـيونـيـة وما
اشتـملت عـليه من تعـصب خاصة أثـناء تداعـيات االنتـفاضات الـفلسـطينـية ومنـهم متكـهنون
أخـذوا يـحـذرون األمة فـيـمـا يـتهـددهـا من عـوامل االنـهـيار فى حـالـة انـتـشار الـصـهـايـنة فى

مصر.
كـانت األفالم التى قـدمت عن حرب أكـتوبـر ١٩٧٣ خالل السـنوات اخلـمس التـاليـة لها ال
يـتـجـاوز عددهـا خـمـسـة أفالم وهى "الـوفاء الـعـظـيم" "الـرصاصـة ال تـزال فى جـيـبى" "بدور"
١٩٧٤ "حـتى آخــر الــعـمــر" ١٩٧٥ "الــعـمــر حلــظـة" ١٩٧٨ بــاإلضـافــة إلى فــيــلم عن حـرب
االستـنزاف وهـو "أبنـاء الصـمت" ١٩٧٤ وجمـيع هذه األفالم "اجتـهت إلى أن تكـون نهـايتـها
وت وترك قاتـمة تـثير احلـزن واآلسى فقـد كان مـصير أبـطالـها من الـضباط واجلـنود إمـا ا
احلبيبـة أو األم أو االبنة وإما الـعجز عن احلركـة وإما اإلصابة فى أحـسن احلاالت وانتهت
ـشـاهـد تلك الـتى مـزقت احملـبة أو هذه األفالم بـإثـارة الـشجـن وكراهـيـة احلرب مـن جانب ا
سـبـبت لــهم الـتـعـاســة ولم تـنـجح تــلك األفالم فـيـمـا كــان يـجب أن يـكــون هـدفـهـا األول وهـو
اإلحـسـاس بـالـفـخـر واالعـتـزاز من جـراء حتـقـيق االنـتـصـار عـلى الـعـدو واسـتـيـعـاب مـعـانى
الوطنية والفـداء والتضحية والوعـى بأكتوبر كقيـمة وإجناز عظيم وكفـرحة كبرى فى الشعور

صرى"(٢). ا
ولقـد وردت الشخـصيـة اإلسرائـيلـية فى هذه األفالم كـمجـرد ظالل تتـواريخـلف احلواجز
عـدات الـعسـكـرية دون أن نـرى الـتحـامـا حقـيـقيـا ب اجلـنـود العـرب واإلسـرائيـلـي ولم وا
يسـتطع سوى مـشهد واحـد فى فيلم "الـرصاصة ال تزال فى جـيبى" أن يعـكس مالمح واقعة
ذابح اإلسـرائـيلـية الـتى ارتكـبت فى حق األسرى ثم جتـاهلـهـا لسـنوات طـويلـة وهى واقعـة ا
شـهـد نرى الـضـابط اإلسـرائيـلى مـحيى ـة ١٩٦٧ فى هـذا ا ـصريـ فى سـيـناء بـعـد هز ا
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المح صارمـة ودم بـارد كان ـدفعه الـرشـاش  قـيـدين لـلخـلف  إسمـاعـيل يقـتل األسـرى ا
ـذابح لم يكن قـد  كشـفهـا بعد ولـكن ألن تلك ا ـصرى تـفرج ا لـلمـشهـد تأثـير كـبير عـلى ا

على نطاق واسع حتول فى النهاية إلى مجرد مشهد سينمائى مثير ومؤثر!!
ـذابح حـظى مـضـمـونـهـا بــاالهـتـمـام بل وأصـبح نـقـطـة ارتـكـاز ولـكن مع تـكـشف تــلك ا
واجـهـه دعاة ألحـداث فـيـلم "فـتـاة فى إسـرائـيل" إخـراج إيـهـاب راضى١٩٩٩وسـبـبـا كـافـيـا 

التطبيع للحد من اندفاعهم جتاه إسرائيل بعد اتفاقية كامب ديفيد.
ة لـضحايا مذابح األسرى ؤ ولـكن فيلم "فتاة فى إسـرائيل" وهو يسترجع تـلك الذكرى ا
) وعالم ا بـ أستـاذ تاريخ مصـرى (محـمود يـاس واجـهة لـيست ب جـنديـ وإ يجـعل ا
ـذابح أما الـثـانى فيـحيط إسـرائـيلى (فـاروق الـفيـشاوى) األول كـان ابـنه من ضحـايا تـلك ا
جرد ًا أمـريكى اجلنسية ولكن  صرى باعتباره عا نفسه بـهالة إنسانية ويتقـرب من األب ا
ـصــرى أن يـبـر أى أن تــتـكـشف شــخـصــيـته احلـقــيـقـيــة يـصـبـح من الـصـعـب عـلى األب ا
إسرائـيـلى من دم ابـنه خـاصـة وأن التـاريخ الـذى كـان يـدرسه ال يعـطى أى عـوامل مـخـففه

للحكم على موقف الرجل وشعبه.
صرى) : إنت عايز إيه ? عبد الغنى (أستاذ التاريخ ا

هارون(العالم اإلسرائيلى ) : عايز أقرب منك. عايز الصداقة اللى بدأناها تستمر
ناسب. اعتبر أنه عبد الغـنى: اللى بدأناه كان مجرد وهم وخداع وانـكشف فى الوقت ا

انتهى
ـشـكـلـة نعـرف أن سـبـب احلروب هـارون: ولـيه مـايـكـنـش ابتـدا.. الزم نـدور عـلـى أصل ا

والكراهية اللى بينا انعدام احلوار
عبد الغنى : حوار إيه ?

ـكن يدوب كل الـكراهـية والـعداوة الـلى سابـتهـا احلروب أنـا مش عايز هارون: احلوار 
اسـتعمل الكلمة الـلى من كتر ما استعملـناها فقدت معنـاها لكن فى احلقيقة ليس

أمامى غيرها "التطبيع"
عبد الغنى: الكلمة مافقدتش معناها.. جتربتنا الطويلة معاكم فرغتها من أى معنى

هذه هى نـظرة الـسيـنمـا إلى "مذابح األسـرى" وهى نظـرة متـقدمة إلـى حد كبـير فى ظل
انعدام أى رد فعل سياسى يدينها أو يـحاسبها كجرائم حرب ولكنها فى نفس الوقت نظرة
صـرية لم تألف التعـامل مع القضايا الـكبيرة حيث تدل بصورة واضـحة على أن السيـنما ا
عالج ويحولها إلى صخب وضوع ا يقضى السيـناريو ـ غالبا ـ على كل عناصر الـقوة فى ا
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رئى الـقـادر على أن يـنتـشلـه من اخلطـابيـة الفـجة عـادل ا حـوارى يفـتقـد العـمق ويـنقـصه ا
ولعل أبرز مـثال عـلى ذلك احلوار الـذى ينـتهى به فيـلم "فتـاة من إسرائـيل" ويدور بـ العالم

! صري تهما الكارتونية من ا اإلسرائيلى هارون وابن أخيه "إبراهام" عقب هز
هارون : اسـمع يا إبـراهام احلـرب بينـا وبيـنهم انـتهت. لـكن قدامـنا حـرب أخطر من كل

احلروب. حاول تفهم
إبراهام : أفهم. أفهم إيه سينا وخدوها. طابا وخدوها عايزين ياخدوا بالدنا كمان 

هـارون : إذا كان الـتمـن سيـنا وطـابا وبـلدنـا فده تـمن رخـيص عشـان نوصل لـللى إحـنا
عايـزينه لسه الهدف الكبيـر ماحتققش يا إبراهام إسرائـيل الزم تسيطر على الناس

دول الزم تسيطر على العالم كله.
قيم متناقضةقيم متناقضة

ضاعت قـضية األسـرى وسط كلـمات إنـشائيـة عن قضـية أكبـر ولكـنهـا هالمية ومع ذلك
هـذا ال يعـنى أن الفتـرة احملصـورة ب ظهـور فيـلمى "الرصـاصة ال تـزال فى جيبى" ١٩٧٤
و"فـتـاة من إسـرائـيل" ١٩٩٩ لم تـشـهـد جتـارب سـيـنـمـائـيـة لـيس لـهـا قـيـمـة فـعـلـيـة حتـى ولو
حتـفـظنـا على أفـكـار بعـضهـا ففـى أعقـاب زيارة الـسادات إلسـرائـيل تعـرض فيـلـمان لـتيـمة
إمكـانيـة التـعايش مع الـيهـود وهما "الـصعـود إلى الهـاوية" إخـراج كمـال الشيخ ١٩٧٨ عن
ـصـرى وفيـلم "إسـكنـدريـة ليه" نـص قام بـإعـداده صالح مـرسى من مـلفـات األمن الـقومى ا
إخراج يـوسف شاه ١٩٧٩ وإن اختـلف كما تقـول د. درية شرف الدين(٣) كل منهما فى
مـوقـفه من إمـكـانيـة ذلك الـتـعـايش فـالـفيـلم األول يـشـيـر إلى صـعوبـة الـتـعـايش بـ اجلانب
واجـهة بينـهما قـائمة إلى األبـد أما الثـانى فقد عـرض لتعايش وأن ا ـصرى واإلسرائـيلى ا
يـعـاد كان ـصـرى كجـزء من نـسـيجه وأن رحـيـلهـم إلى أرض ا ـا فى اجملتـمع ا الـيهـود قـد

اضطراريا.
ـصـرية فـى إحدى فى "الـصـعـود إلى الـهـاويـة" أشاد الـفـيـلم بـذكـاء وانـتـصـار الـعـقـلـيـة ا
جـوالت حـرب اخملابـرات مع إسـرائـيل وفى نفـس الوقت أدان خـيـانـة الوطن وقـد أثـار هذا
الـفيـلم عدة تـساؤالت: هل هـو مجـرد فيلـم من أفالم عالم اجلـواسيس واخملـابرات? هل كان
صرية بعد ما تشوهت فى أفالم مراكز تنفيذه بـإيعاز من السلطة لتحس وجه اخملابـرات ا
القوى? واإلجابـة عن السؤال بنـعم تفقد الفـيلم قيمته الـتى ترتكز فى احلقـيقة على ما أدانه
وما أشاد به إلى جانب وجوده فى تلك الفتـرة كنغمة ضد التيار إذ إنه قد أجنز بعد زيارة
الـرئيس أنور الـسادات إلسرائـيل ومع نغمـة إمكانيـة التعـايش مع اليهـود فجاء كـتحذير من
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ـقـترح مع عـدو له نـواياه األبـديـة فى حتطـيم اجلـانب اآلخر فى تـلك الـفـترة أيـضا الـسالم ا
صرية إلى أدنى مستوى لها وعمد وبعد زيارة الرئيس السادات وصلت العالقات العربية ا
الفيلم إلى تأكيد وإبراز الدور التونسى فى التعاون مع اخملابرات العربية فى إشارة جلدوى

االنتماء العربى وأهميته(٤).
صـرية اخلـائنة ويـلفت نـظرنـا فى "الصـعود إلى الـهاويـة" االهتـمام بـتحـليل الـعالقة بـ ا
ورجل اخملــابـرات اإلسـرائـيـلى فــهى تـدرس فى الـسـوربـون وتــنـتـمى إلى طـبــقـة اجـتـمـاعـيـة
مـحتـرمة ولـكن تطـلعـاتهـا النهـاية لـها أمـا الشـخصـية اإلسـرائيـليـة التى حتـاول اإليقـاع بها
وسـاد فيـقـدمهـا الـفيـلم فى الـبدايـة كـتريـاق مهـد يـتيح لـهـا االنطالق فى األحالم خلـدمـة ا
ثـقل بالطـموحـات احملبـطة حتى يـصبح لـديها اضـى االجتمـاعى ا والهـروب من الواقع أو ا
االسـتعـداد للـخـيانـة. هنـا يبـرز وجـهه احلاسم والـقاسـى لذلك كـان التـعامـل مع الشـخصـية
ـعهودة التى ـ كما يـقول اخملرج كمال الشيخ: اليهودية فى هذا الـفيلم ال يتميـز بالسطحية ا
"ننظر بـها جميـعا إلى الصراع يـوم كان العـدو بالنسـبة إلينـا مجرد طرف يـثير سخـريتنا ال

أكثر اليوم تغيرت نظرتنا جميعا  وبتنا أكثر واقعية وإحساسا باخلطر بالطبع"(٥).
أما فيلم "إسكـندرية ليه" فيـروى بدايات من السيـرة الذاتية خملرجه يـوسف شاه فهو
سـيـحى يحـيى الطـالب فى كـليـة فـكتـوريـا باإلسـكنـدريـة الذى يـقضـى مراهـقته مع الـشـاب ا
ا كان هو الشخصيـة الرئيسية فمغزى األحداث سلم محسن واليهودى ديفـيد و صديقـيه ا
يتجسـد من رؤيته لها وقـدرته على التقـاط ما يدور حوله فى ظل شـغفه بالتـمثيل الذى يرغب

فى دراسته فى أمريكا.
يـبدى يحيى قـدرة فائقة عـلى تتبع التـناقض القائم بـ مفهوم الـوطن بالنـسبة للـمحيط
الحظـة الدقـيقـة بان به فبـينـما يـطالـبه والـده وهو مـحامى قـنوع يـتمـتع باحلـكم الصـائب وا
"يـدشـدش نـافـوخ من يـتـهـمه بـأنه لـيس مـصـريا" يـلـمح أن سـوريـيل والـد ديـفـيـد يـتـحدث عن
اإلسـكـنـدريـة بــاعـتـبـارهـا كل حـيــاته " مش بس أهـلى ونـاسى الـلـى عـاشـوا هـنـا قـرون لـكن
طفـولـتى وأفـكـارى كـلـهـا نابـعـة من هـنـا" أمـا والـد صديـقه الـثـالث مـحـسن فـهـو ثـرى حرب
سـتـعمـر اإلجنـليـزى وشـعاره فى يـسـعى إلى الـنجـاح بـأى وسيـلـة حتى ولـو بـالتـحـالف مع ا
ـهم أحافـظ على احلـيـاة "الـواحـد مـسـتعـد يـكـون عـفـريت أزرق من غـيـر مـلة وال وطـن بس ا

فلوسى وجلدى"!!!
ـصـرية حـيث ويـحـمل الـفـيـلم عـلى األسـالـيب الـبـغـيـضـة الـتى يـرى أنـهـا تـسـمم احلـيـاة ا
يـتـسـيـدهـا أفـراد كـانت من مـنـظـوره أمـا انـتـهـازيـة (والـد مـحـسن) أو مـتـعـصـبـة (جـمـاعـات
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نطق البـلطجية (أوالد البـلد) يضاف إليهم االخـوان) أو سطحية (ثوار اجلـيش) أو ثائرون 
ـسرح بـكلـيتـه مجـرد قبـائل بدائـية تـستـغل احلرب الـعرب كـما يـقدمـهم يـحيى عـلى خشـبة ا
ـتـحـاربــة (من احملـور واحلـلـفـاء) من أجل ـيـة الـثـانــيـة لـفـرض اإلتـاوات عـلـى الـقـوات ا الــعـا

صلحة ! السماح لهم بالعبور داخل الصحراء! ال هدف أو رؤيا سوى ا
سلم سوى الـشاب اليسارى الفقير ال يستـثنى يحى من رؤيته السلبيـة جتاه العرب وا
إبـراهـيم الـذى جتـعـله عالقـته بالـفـتـاة الـيـهوديـة سـارة ـ ابـنـة سوريـيل ـ يـتـمـسك بـاحلـياة بل
ا وتمـنعه من االنـفصـال عن واقعه مـهمـا كان هـذا الواقع مـحدودا أو ضـعيـفا أو فـاسدا 
رة عـشرين مرة لغايـة ما خلتينى يدفعه إلى االعتـراف لها بأن: "الغـربة كانت بتقـتلنى بدل ا
أشـوف سكـتى وأعرف حروح فـ " ومن الطـبيـعى أن تكـون سارة التـى أهلته إلدراك واقع
ن يدعون االنتماء لها:"جحيم احلياة صر ما ال يحمله كثيـر  احلياة واالندماج فيـها حتمل 
مصـر اللى باشوفها بعيد عنك وعن مصـر  مصر مش الكلمـة مصر اخلير والنـاس الطيب
ـا تـقـول كان عـلـيـهـا أن حتـمل فى أحـشـائـهـا طـفال من من عـ شـاب أسـمـر" ولـقـنـاعـتـهـا 

حبيبها األسمر إبراهيم!
لقد أحـاط يوسف شاه األسـرة اليهـودية "بكـثير من مـظاهر الـهيبـة والوطنـية واجلمال
صـر ولـلمـصريـ واضطـرارهم للـنزوح عـنهـا خوفـا من وصول الـنازى وأبـرز حب أفرادهـا 
ا أعطى انطباعا أكيدا إلمكانية التعايش والتعامل مع اليهود ما دام ذلك إلى اإلسكندرية
ـاضى ومـاداموا يـتـميـزون بـكل هذه الـصـفات اجلـليـلـة وال شك أن زيارة ـكـنا فى ا كان 
الـسـادات للـقـدس وتـوقيع اتـفـاقـية الـسالم بـ الـبـلدين وحـديـثه عن إمـكـانيـة الـتـعايش مع

صرية فى تلك الفترة"(٦). إسرائيل قد سمح لذلك النموذج بأن يظهر على الشاشة ا
صـرى الـقـدرة على ويـظـهـر "إسكـنـدريـة لـيه " فى فتـرة فـقـد فـيهـا االنـتـاج السـيـنـمائـى ا
التعـامل مع الصراع العربـى اإلسرائيلى فى أعقـاب اتساع الهـوة ب مصر والـدول العربية
لـذلك جنـد هذه الـقـدرة تـتـحول عـنـدمـا يـصبـح التـمـويل األسـاسى من بـلـدان عربـيـة أو غـير
فبعد صـرى عـربية تـسعى إلى تقـد رؤى خاصة عن الـصراع بؤرتـها وأساسـها اجملتـمع ا
أن شاركت اجلزائر فى إنـتاج فيلم "إسكندرية ليه" سـاهمت فى إنتاج فيلم آخر هو "األقدار
الــدرامـيــة"إخـراج خــيـرى بــشـارة ١٩٨٢وقــدم اخملـرج اإليــرانى فـريــد فـتـح الـله من إنــتـاجه

وإخراجه فيلم "أسود سيناء" ١٩٨٤.
شاركـة مع اجلزائـر حول موضـوع الصراع صريـة التى أنـتجت بـا والـواقع أن األفالم ا
العربى ـ اإلسرائـيلى سواء من إخراج يـوسف شاه أو خيـرى بشارة يتـحدد مسارها من
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ة فى ـصرى هو الـذى أدى إلى الهز وجهه نظـر واحدة وهى أن ثمة خـلل داخل اجملتمع ا
ـصريـ من عمالء اإلجنـليـز والقصـر وجتار األسـلحـة الفـاسدة هم اخلصم فلـسط وأن ا
صر قـبل أى عدو آخر خـاصة عنـدما تصبح كل الـتيارات االجـتماعـية والسـياسية اخملـيف 
وبدال من أن الـتى تتـفـاعل مع األحداث مـرغـمة عـلى اخلـضوع ألنـانـية قـادتهـا أو تـعصـبـهم 
حتيا وفقا لقوان التطور جتد نفسها تساهم هى األخرى فى صنع الهزائم واالنتكاسات.
ولـكن بـيـنـما كـان يـوسف شـاهـ يـتـغزل وفق هـواه فى شـخـصـيـة الـيهـودى الـسـكـندرى
راب اليهود سورييـل وابنته سارة نرى خيرى بشـارة يشير بشكل غير مبـاشر إلى جشع ا
من خالل جملة حـوارية يرددها احد الـفالح : "يالله يـاعم وال احلوجة لفـلوس سمعان وهم
انـشـيـتات الـصـحف واجملالت التى واكـبت إرهـاصات الـفايظ" أمـا أحـداث الفـيـلم فتـنـسج 

صرى. وتداعيات حرب فلسط على اجملتمع ا
أمـا فـيلم "أسـود سـينـاء" الـذى شارك اخملـرج اإليرانـى فريـد فتح الـله فى إنـتاجـه فيـلمح
"إلى قصـة حب بـ ضابـط مصـرى وبـ أعرابـيـة جمـيـلة من سـيـناء هى رغـدة يـتضح فى
الـنهايـة أنها جاسـوسة إسرائـيلية بـل إنها بنت جـنرال إسرائـيلى ولكن ألنـها حتب الضابط
ـصرى فـهى تـبوح له عن مـكان مـخـبأ ذخـيرة أى أن اخملـرج اإليرانى يـشـير إلى إمـكانـية ا
احلب بـ فتاة إسرائـيليـة وضابط مصرى ال تـفرقهـما إال احلرب السـخيفـة التى بال معنى.
ـسألة فـإذا الحظـنا أن اخملـرج يكـتب عنـاوين الفـيلم بـالعـبريـة إلى جانب الـعربـية أصـبحت ا

مريبة جدًّا"!!(٧). 
كن أن ـشـتركـة مع دول عـربـيـة أو إسالمـيـة  وفى إطـار هـذه التـجـارب الـسـيـنمـائـيـة ا
ـشتـرك ولكن لم تـخرج إلى حـيز الـتنـفيـذ ففى نـشيـر إلى جتربـة أخرى فى مـجال اإلنـتاج ا
عام ١٩٨٠ طـلب عدد من السينمائيـ اإلسرائيلي مقابـلة الرئيس السادات من أجل إنتاج
فيـلم مشـترك مع مـصر عن حـرب ١٩٧٣ ويتـابع سعـد الدين وهـبة وكـيل أول وزارة الثـقافة
حـينـئـذ مسـار هـذا الـطلب بـقـوله: "وافق الـرئـيس السـادات مـبـدئيـا  ولـكن بـعد أيـام نـشرت
صرى واإلسرائيلى اتفقا الصحف اإلسرائيلية واألمريكية اخلبر وزادت عليه بأن الطرف ا
صريون فى الضفة الشرقية على أن تكون نهاية الفيلم مفتوحة أى ال منتصر وال مهزوم فا
من القـنـاة واإلسرائـيـليـون فى الـضـفة الـغـربيـة وهـكذا بـبـساطـة أراد هـؤالء احلمـقى سـرقة

نصر أكتوبر"(٨).
ـا يسقط ـقترح فى ضـوء منظـور كل طرف لنـتائج احلرب ر والـواقع أن تفسـير الفـيلم ا
ـا تكـون أكـثـر خطـورة عـنـدما عـنه حسن الـنـوايـا مـا قد يـشـتـمل علـيه من مـواقف أخـرى ر
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تـسعى إلى حتـقيق انـتصـارات شخـصيـة وسلـوكيـة لطـرف علـى حسـاب طرف آخـر وهو ما
نلحظه فى األعـمال الدرامية الـتى قدمها الـيهود فى فترة تـالية من خالل مسلـسالت أمريكية

مثل "السادات" "جولدا مائير" باإلضافة إلى عشرات األفالم اإلسرائيلية واألمريكية.
شترك التى اقتربت من الصراع وال شك أن النتيـجة التى نخرج بها من أفالم اإلنتـاج ا
العـربى ـ اإلسرائيلى هى أن السنـوات اخلمس التالية التفـاقية كامب ديفيد (١٩٧٩ ـ١٩٨٤)
وهى نتيجة قد تعكس خلال وضوع  لم يقدم فيها أى إنتاج مصرى كامل يتعامل مع نفس ا
ـرة إلى أسـباب تـخـرج عن نـطاق ـصـريـة  وإن كان يـبـدو خـلال يعـود هـذه ا مـن السـيـنـما ا
صـرية كصـناعـة وأن ثمـة قيـود قد لـعبت دورا فى الـتعـامل مع هذا الـصراع قد الـسيـنمـا ا
نلـمح ظاللها فى فشل اخملـرج الكبيـر كمال الشـيخ الستثمـار جناحه الفنى واجلـماهيرى فى
ـصرى يحى فيلم "الـصعـود إلى الهاويـة"بتنـفيذ مـشروع فيـلم جديـد عن اغتيـال عالم الذرة ا
ـوساد فى اغـتـيال عـلمـاء الـفيـزيـاء والذرة الـعرب شـد. وهـو موضـوع شـائك يفـضح دور ا ا
ـشد) ١٩٨٠ بدايـة من (د.سمـيـرة موسى) ١٩٥٣ و(د. سـمـير جنـيب) ١٩٦٧ (د. يـحيى ا
و(سـعيد بـدير) وغيـرهم للحـيلولـة دون حصول الـعرب على ما تـوصلوا إلـيه من خالل أبحاث
علمـية تـفيد فى مـجال الـطاقة الـنوويـة وبدال من ذلك قدمت فـيلم "إعـدام ميت" ١٩٨٥ وتدور
أحـداثه فى عام ١٩٧٢ أى قـبل عام واحـد من حـرب أكتـوبر ويقـترب مـن موضـوع األخطار

النووية ولكن من منظور آخر!!
فى "إعدام ميت " إخـراج على عبد اخلـالق سنجد مـنصور مسـاعد الطوبى (مـحمود عبد
ـقـاومـة فى جـنـوب سـيـنـاء أثـنـاء االحـتالل اإلسـرائـيـلى الـعـزيـز) االبن الـوحـيـد ألهم رجـال ا
وساد أبو جـودة (يحيى الفخرانى) يـتحول إلى جاسوس حلـساب إسرائيل. يحـركه ضابط ا
صرى محيى واقع العسكـرية الهامة داخل مـصر. ينجح رجل اخملابـرات ا من أجل رصـد ا
ـنصـور ويـقرر بـعد أن يـحـكم علـيه بـاإلعدام شـنـقا أن يـفرض (فريـد شـوقى) فى اإليقـاع 
ـعلـومـات الشـخصـيـة عن حيـاته وعالقاته وافـقة عـلى أن يـقدم كل ا عـليه مـقـايضـة حيـاته بـا
ـصـرى عز الـدين (مـحـمود عـبـد العـزيـز) لـيتم بـاإلسرائـيـليـ إلى شـبـيهـه رجل اخملابـرات ا

إرساله إلى األراضى احملتلة بوصفه منصور والهدف كما يتحدد له:
علومة دى صح يبقى "أعلى سلطة فى البلد طلبت تأكيد معلومة وصلت من اخلصم لو ا

مصر مش حتقدر تخش احلرب السترجاع األرض احملتلة".
ونة" عـلى إنتاج القنـبلة الذرية! طـلوبة هى مدى قـدرة مفاعل "د ـعلومة ا ويكتشف أن ا
ـوسـاد وتـأتى اإلجـابـة بـعـد مـغـامـرات مــتـنـوعـة األشـكـال واأللـوان وصـراعـات بـ ضـابط ا
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ـلك أى ــونـة "ال  ــصـريـة األكــثـر دهـاء وهى أن مــفـاعل د الـداهــيـة وضـابط اخملــابـرات ا
ـوضـوع مـجـرد تـسـريب أخـبـار كـاذبـة عن امـتالك إمـكـانـات إلنـتـاج الـقـنـبـلـة الـنـوويـة" وأن ا
ألنـها تـتـجـاهل عـدة حـقـائق إسـرائـيل لـلـقـنـبـلـة من أجل تـخـويف الـعـرب وهى نـتـيـجـة غـريـبـة
مطروحـة منذ الـستـينيـات حول اخلطـر النووى اإلسـرائيلى وكـان الرئيس عـبد النـاصر على

هد أمام إسرائيل لتحقيق هذا الهدف.  يق بأن الطريق 
كمـا أن الوقائع تؤكـد أن حرب ٧٣ عندمـا اندلعت كـانت مصر تضع فى إسـتراتيجـياتها

كل االحتماالت النووية اإلسرائيلية.
إذن ما الهدف من هذا التغييب ولصالح من ?التفاف محدد الهوية

رحلة ا يكون فيلم " التعويذة " تأليف وإخراج محمد شبل ١٩٨٧هو أكثر أفالم تلك ا ر
وهـبة خالقـة بقدر ما حـصافة وسـيطرة عـلى أفكاره رغم أن شـبل نفسه كـمؤلف ال يتـمتع 

ا ال تنسجم مع طبيعة من يتلقاها. لديه من كفاءة فى االلتفاف حول أفكار ر
يختزل شبل العالقة ب مصر وإسرائيل أو ب العرب وإسرائيل لتصبح فى إطار منزل
قـد فى حى مـتواضـع تتـبـاين آراء ورثـته حـول جتـديـده أو بـيـعه.بـيـنـمـا يلـح شخـص يدعى
ة وبعدين سالم على شرائه بعروض مغرية سعيا لتحقيق أمنية يحددها بقوله: "أنا دقة قد
أنـا مـرتبط عـاطـفيـا بـاحلتـة دى أهـلى زمان كـانـوا عايـشـ هنـا أنـا قضـيت كل عـمرى فى

احلوارى دى  أنا كان ليه فى كل زمان ذكريات هنا"!
ـتفرج حقـيقة سالم.. فـهو ساحر يـهودى يقرر نـزل يكتشف ا ومع تردد الـورثة فى بيع ا
أن يـحقـق هدفه بـالسـحـر األسود مـعـتمـدا على الـطـقوس والـرمـوز اليـهوديـة فى نـشر الـفزع
نـزل إنه يتخفى فى أشكـال شيطانـية وفى هيئة والذعر ب أفـراد الورثة لدفـعهم إلى ترك ا
ياه إلى ـنزل أو يقوم بتـحويل ا ماعز أسـود أو خفاش وأحيـانا يستـدعى النيران لـتحاصر ا

نزل ليدفعهن إلى التشنج والصراخ والهذيان. دماء أو يسيطر على نساء ا
يـنــجح سـالم فى وضع جـمـيـع أفـراد الـعـائـلـة الـوارثـة فى صــراع هـائل رهـيب يـبـدد فـيه
طاقتـهم على أى رد فعل ويكـاد أن ينتهى بـفوزه إنه يرهب األم رغم التـعويذة القـرآنية التى
نـزل وينـشر تـتدلى فـوق صـدرها ويـشل حركـة االبن األكـبر مـدرس التـاريخ الرافض لـبـيع ا
ـسـتـمر عـلى جـسـدهـا ويـصـيب االبـنـة الـكـبرى الـرعب فى أوصـال زوجـته فى ظل اعـتـدائه ا
صاحبة األفكار الناصرية القومية بالرعب والصمم ويفقد ضابط الشرطة الذى يأتى خلطبة
عمل االبنـة الصغـرى توازنه بـعد أن يحـطم له سيـارته فى حادثة مـفتـعلة  ويـصيب بـاحث ا
ـوت وحتى الساحرة اجلنائى الذى كـان على وشك اكتشـاف سحره باخلـوار والتهافت ثم ا
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الـتى تستـجير بـها األم وزوجة االبن يـفقدهـا القدرة عـلى أى تأثيـر بعد أن يـحرق لها أدوات
سحرها. 

ـلك الـقـدرة عـلـى مـواجـهـة الـدين (الـتـعــويـذة) والـسـلـطـة (ضـابط واضح إذن أن ســالم 
الشرطة) والتـاريخ (مدرس التاريخ) والعلم (الباحث اجلنائى) واأليديـولوجية القومية (الفتاة
الــنـاصـريـة) إلخ الـشـخـصـيـة الـوحـيـدة الـتى اسـتـبـعـدهـا شـبل من تـأثـيـر سـالم هى االبـنـة
وسيقى وبينما تثبت شقيقتها الناصرية صورتى أم الصغرى فهى طالبة متمردة تعشق ا
كلـثوم وجـمال عـبد الـناصـر فوق فـراشهـا تضع األخت الـصغـرى صور جنـوم الروك آندرول
والتمـثيل وتصبو إلى شقة جديدة وجهـاز فيديو وتدفع خطيبها لـلذهاب معها إلى الديسكو 

بينما تقوم زوجة شقيقها باالستسالم لدفوف الزار.. إلخ.
هل هذا يـعـنى من وجهه نـظـر شيل أن سـلـوك االبنـة الـصغـرى هـو القـادر عـلى مواجـهة
تـحرر هـو القـادر على مـسايرة الـساحـر الشـرير لـذلك لم يتـعرض لـها بـسوء ألن الـسلـوك ا

العصر بعيدا عن السلوك الرجعى الذى نطالعه فى سلوك اآلخرين?
يـحاول شبل االلتفاف حـول هذه النتيجة فـهو ينهى فيلـمه بجعل صوت "اآلذان" يقضى على
السـاحر سالم ويحوله إلى كائن متفـحم وهى نهاية تنطوى عـلى كثير من عناصر اخلداع ألن
لك قدرات الفيلم جتاهل طـوال أحداثه "التعـويذة" القرآنيـة ـ عنوان فيلـمه ـ وجعل رجل الدين 
فـروض أنه سمع من غـير مـؤثـرة على نـشاط الـسـاحر  وفى الـنهـايـة يتـجاهل أن اآلذان مـن ا

كان خمس مرات يوميا دون أن يؤثر من قبل على الساحر وشروره. نفس ا
تـحـررة واحتـفـائه الـدائم بـسيـنـما إن الـربط بـ فيـلم "الـتـعويـذة" واهـتـمامـات مـخرجـه ا
يـوسف شـاهــ  كـلـهـا أمــور جتـعـله أكـثــر قـربـا من اهــتـمـامـات االبـنــة الـصـغـرى دون كل
الشـخـصـيات األخـرى الـتى يحـاول ادانـتهـا واتـهامـهـا بـاالنعـزال والـتقـوقع واالنـفصـال عـما
يـحــدث فى الـعــالم يــحـاصــرهم إعالم قــاصـر وشــعـارات جــوفـاء وبــيـروقــراطـيــة مـتــفـشــيـة
شـهد من فيلم يوسف شاه "الناصر وديكتـاتورية حاكمة وتاريخ يعيـد نفسه مستشهدا 
صالح الــدين" وفـيه يــصـور الـشــتـات الـعــربى خالل الـعــصـور الــوسـطى ويـصــاحـبه تــعـلـيق
زق قـلـوب الصـغار والـكبـار حتول يـقـول:"إنهم يـعيـشون الـيـوم فى الردى. وأصـبح الفـزع 
عـرب اورشالـيم إلى مـهاجـرين مـشرديـن تقـذفهـم األرض الطـيـبة الـتى امـتلـكوهـا من أجـيال

وأجيال إنهم جياع جياع ومع ذلك ينتظرون"!!
وفى يـقـيـنـنـا أن أطـروحات مـحـمـد شـبل فى "الـتـعـويـذة" وربطـهـا بـفـيـلم "الـنـاصر صالح
الـدين" ليـوسف شـاهـ رغم مـا بهـا من إجـحـاف لبـعض األفـكـار الـقومـيـة الـصحـيـحـة التى
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يحفل بـها الفيلم الـثانى فإنهـا تلتقى مع التـوجه العام لسيـنما يوسف شاهـ فى مرحلة ما
ـعـاصرة ثم بـعـد اتـفاقـيـة كـامب ديـفـيـد والـتى بـرزت فى "إسكـنـدريـة لـيه" ١٩٧٨ بـأحـداثه ا
هاجر " ١٩٩٤ لتـصل لشتات آخر يواكب انـهيار حضارة أخرى توارت وراء الـتاريخ فى " ا

صرية. هى احلضارة ا
هاجر "قصـة العبرانى "رام" التى تـكاد تتطابق فى مظـهرها اخلارجى مع قصة يـقدم " ا
قـدسة  إن رام بحـكمته ووعـيه وقدرته على سـيدنا يـوسف كما وردت فى كـثير من الـكتب ا
الـتـكـهن يـطالب والـده يـعـقـوب أن يـبعث بـه إلى مصـر بـلـدة الـغـرباء حـتى يـتـعـلم كـيف يزرع
ـصـريـ بدال من الـشعـيـر ويـتعـلم أسـالـيب مقـاومـة اجلـفاف ويـكـتـسب العـلم واحلـكـمة من ا
التـحدث إلى الـرمال  ولـكن مـا يحـدث له عنـدما يـصل الى مصـر هو أن آمـاله تذهب أدراج
ـصــريــ تـركــوا الــزراعـة من أجل الــريـاح  إنه يــكــتـشـف أن مـصــر تـكــره األجــانب وأن ا
سيطرة االلتحاق باجليش أو تشييد مقابر الفراعنة واألرض أصابها اجلفاف أما احلكمة ا

وت على حساب احلياة(٩). فهى العمل من أجل ا
ـزريـة يـقـرر رام أن يـزرع أرض مـصـر الـقـاحـلة وأن يـنـقـذ شـعب فى ظل هـذه احلـالـة ا
مـصـر من اجملـاعـة واألرض من اجلـفـاف  ولـكن يـقـابل مـعـروفه بـالـنـكـران ويـشـعـر بـاحلزن
ـؤامرات والغواية فى كل مكان األمر الذى يدفعه للتعامل مـعه كأجنبى وحتيطه الكراهية وا

إلى العودة لوطنه ووالده تاركا مصر ناكرة العرفان واجلميل.
نتـائج ال تـتـسق مع حقـيـقـة التـاريخ أو قـصص الـكتب الـسـمـاوية رغم ارتـبـاط مـعظـمـها
بأحداث قصة سـيدنا يوسف لقد جـعل فرعون مصر يوسـف العبرانى قيمـا على اقتصادها
وجـعل مقـامه الـثانى من بـعده وسـمح له أن يبـيع الـشعـير إلى احملـتاجـ من كافـة الشـعوب
صري وعـندما انـتقل أبوه يعـقوب وكافة أفـراد أسرته إلى مصر األجنـبية وليس فـقط من ا
أقـامـوا بـأمـر فـرعـون فى أجـود أراضـيـهـا وحـقـقـوا مع غـيـرهم من الـعـبـرانـيـ ثـراء كـبـيرا

وجتسد عرفان يوسف بقوله ألبيه واخوته: 
" ادخلوا مصر إن شاء الله آمن "(صدق الله العظيم )

دافع عن الفيلم !! هاجر" عن سيدنا يوسف. هكذا يأتى رد ا ولكن من قال إن فيلم "ا
هم أن رام بعـد أن ينجح فى إبعـاد مصر عن اجلـفاف وشبح اجملـاعة نراه يرفع ا
ـا صنع الـفيـلم من أجـله فهـو يقـول ألبنـاء مصـر: "أنا من رأيى شعـارا له مـغزاه ور
ـا نـاخـد الفالحـ نـعـملـهم عـسـاكر نـعـمل العـكس ونـزرع األرض ونـسيب بـدل ما دا

احلدود مفتوحة"!!!
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اإلسرائيليون. وجاسوسة التسعينياتاإلسرائيليون. وجاسوسة التسعينيات
كان التركـيز فى أفالم التجسس الـتى ظهرت خالل السبـعينيات والـثمانينـيات على البعد
ادى أو االقـتصادى قبل البعدين االجـتماعى والسياسى عنـد جتسيد انحراف اجلواسيس ا
وساد اإلسـرائيلى وهكذا تـمحورت أحداث أفالم مثل "أريد ـصري وتعامـلهم مع جهاز ا ا
حـبـا وحــنـانـا" إخـراج جنـدى حــافظ ١٩٧٨ "الـصـعـود إلـى الـهـاويـة" إخـراج كــمـال الـشـيخ
١٩٧٨ "إعـدام ميت" إخراج على عـبد اخلالق ١٩٨٥ "بئـر اخليانة" إخـراج على عبد اخلالق
١٩٨٧ "كـتـيـبـة اإلعـدام" إخـراج عـاطف الـطـيب ١٩٨٩ حـول دور الـعـوامل االقـتـصـاديـة فى

صري فى مصيدة التجسس. اذج متباينة من الرجال والنساء ا سقوط 
فجميعها يجعل تختلف هذه الصورة فى أفالم التجسس التى ظـهرت خالل التسعينيات 
صريات الالتى اتـسعت الفجـوة بينهن وب واقع ضحايا األجـهزة اإلسرائيـلية من النسـاء ا
الدولة واجملـتمع فى مصـر مولدة إحسـاسا فاجعا بـعدم االنتمـاء بل بالرغبـة فى االنتقام من
اجملـتمع بخـيانته والـتحالف مع عـدوه وهنا يواجـهن مأزقا حـقيقـيا ليس فـقط من مطارديهم
ـصريـة بل من ضـمائـرهن الـتى تـتحـمل أعـبـاء أى عمل يـرتـكب ضد من رجال اخملـابـرات ا
الوطن بـسبب خـيانـتهن ونـهايته إمـا القـصاص الـعادل وإما الـعودة ألحـضان الـوطن رغبة
ا يحقق لهن دعما فى التـوبة والتكفير من خالل اخملـاطرة بحياتهن من أجل خدمـة الوطن 

وتأييدا من مطارديهم فى األجهزة األمنية.
صرية فى أفالم التسعينيات ال تفتقر إلى العلم بل حتمل مؤهالت عالية إن اجلاسوسة ا
وتنـتمى إلى طبقـة اجتماعـية محترمـة. ولكنهـا تختلف عن اجلـاسوسة علـية فى "الصعود إلى
الـهـاوية" ألن احـبـاطـاتهـا الـسـياسـيـة ثم االجـتـماعـيـة هى دافـعـها إلى االرتـمـاء فى أحـضان
أعـداء وطنـها وهـنا يـصبح سـبب االنحـراف أكبـر وأخطر مـن خيانـة الوطـن وهى نتـيجة ال

كن تقبلها مهما كانت معطياتها سليمة ووقائعها موثقه.
إن أفالم مـثل "فخ اجلـواسـيس"إخـراج أشـرف فـهـمى١٩٩٢"مـهـمـة فى تل أبـيب"  ١٩٩٣
"٤٨ ساعة فى إسرائيل" إخراج نادر جالل ١٩٤٨ لديها أطروحـات متشابهة : فاجلاسوسة
دالـيا البشارى فى الـفيلم األول حتقد عـلى نظام احلكم فى مصـر بعد اإلذالل الذى تعرضت
ـت جـمـيع أمالك وأطـيـان وقـصـور والـدهـا ـصـريـة الـتى أ له مع أسـرتـهــا فى ظل الـثـورة ا
الوزيـر والباشا السابق وما زالت داليـا تتداعى لها صورة والدهـا قبل وفاته وهو يستجدى
ال من إدارة احلـراسات حتى يـذهب الى مستشـفى خاص فيـقابل طلبه مبـلغا صغـيرا من ا
بالرفض والـسخرية أما اجلـاسوسة آمال فى الـفيلم الثانى فـهى األخرى تتذكـر موت أبيها
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من القـهر بـعد مـا استـغنت الدولـة عن خدمـاته فى السـلك الدبـلومـاسى ثم زواجهـا من طيار
كـان من أبطال احلـرب ولكـنهـا تشك فى أنه قـتل ألسباب سـياسـية وتـمر بطـلة الـفيـلم الثالث
ة ٦٧ أمل بأحـداث مـجحـفـة فقـدت فـيهـا والديـهـا فى حرب ٦ ٥ وزوجـهـا الضـابط فى هـز
وفـرضت عليها النقـمة على الوطن عندما حاولت الـبحث عن شقيقها الـوحيد بعد أن اختطفه

صرية. وساد لعمله حلساب اخملابرات ا رجال ا
وحـ تــتــأمل مــشــاكل هــؤالء الـنــســوة تــدرك ألول وهـلـه أن اإليـقــاع بــهن فى مــصــيـدة
اخملـابـرات اإلسـرائـيــلـيـة يـسـتـلـزم طـرق مـنــهـجـيـة فى كـيـفـيـة االحــتـواء  يـتـكـفل بـهـا عـمالء
إســرائــيــلــ عــلى جــانب كــبــيــر من الــذكــاء واجلــاذبــيــة. فــديـفــيــد (أحــمــد خــلــيل) فى "فخ
اجلـواسيس"و"بوتا" (سعيـد عبد الغنى) فى "مـهمة فى تل أبيب" والعمـيل (فاروق الفيشاوى)
فى "٤٨ ساعة فى تل ابـيب"  كل منهم يـستنـد فى محاولته اإليـقاع بفـريسته إلى وقائع من

حياتها يجعلها مبررا أخالقيا خليانتها.
ـكن أن يـحـفل الـفيـلم الـواحـد من األفالم الـثالثـة بـشـخـصيـات يـهـوديـة يـتـباين مع ذلك 
سلـوكـها الـظـاهرى أو احلـقـيقى  فـبيـنـما كـان بـوتا فى "مـهـمة فى تل أبـيب" يـتمـيـز بالـدهاء
والقـسوة بـعد أن روض ضـحـيته ونــجح فى اإليقـاع بـها سـنجـد فى نفـس الفـيلم شـخصـية
أخرى أقل دهاء وأكثر طـيبة مثل بنحاس زائيف الذى تصـفه آمال بأنه: "كان مالكا بالنسبة
لبـوتا شخص ودود وهاد ومن خالل تـدريبه لها عـلى عمليـات التجسس نـشأت بينه وبـينها
وسـاد األول (السـيد وذجـ من عـمالء ا عالقـة حمـيـمة" ويـقدم "٤٨ سـاعة فى إسـرائـيل" 
القتل حرفـته والكراهية عقيدته أما طلق الكامن فى طبـيعة اإلنسان راضى) يعـكس الشر ا
زمـيله (فـاروق الـفيـشاوى) فـإن أسـلوبه فـى التـعامـل مع أمل العـربـية يـتـعارض بـوضوح مع
مـنطق زمـيله الـدموى فـهو يـسعى إلى نـشر اإلحـساس بـضبط الـنفس والـهدوء حـتى تـتب
زيف الطالء احلـضارى الـذى يخـفى وراءه ضراوة الـهمجـية وشـراستـها بل وجنـده يتـفاخر
بأنـه كان يـقـتل الـعـرب فى صحـراء سـيـنـاء عام ١٩٦٧ كـان االثـنـان وجـه لـعـمـلـة واحدة
ا يـوحى بطبيـعة التيـارات السائدة فى اجملـتمع اإلسرائيلى كن تـكثيف مالمحـهما  وكان 
ـطاردات التى كان يتجلى وساد فقط بدال من ربـطهما بكم هائل من ا وليس داخل جـهاز ا

فيها نشوة اخملرج فى تقد تكوينات مكررة ومفتعلة وغالبا غير ضرورية(١٠).
واحلقـيقـة أن االهتـمام بـالتـباين الـسلـوكى للـشخـصيـات اليـهوديـة داخل أفالم التـجسس
سـنـلــمـسه فى أفالم مــثل "الـكـافــيـر" إخـراج عـلـى عـبـد اخلـالـق ١٩٩٩ وأحـيـانـا مــا يـصـبح
لـلشخصية اليهـودية الواحدة داخل الفيلم تـفسيران أحدهما ظاهـرى واآلخر منطقى فعميل
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ا نـتحـامل عليه وسـاد اإلسرائـيلى فى فـيلم "عيـش الغراب"إخـراج سمـير سـيف ١٩٩٧ ر ا
ا يجـعلنـا نتعـاطف معه فى الفـيلم سنـرى العمـيل اإلسرائيلى نـطق ر ـوته ولكن ا ونسعد 
ركـزية األمـريكـية يـحاوالن إحـباط عـملـية بـيع مخـصب نووى مـهرب من وعـمـيل اخملابـرات ا
ورغم أن الـفيـلم يوحى إحدى دول االحتـاد الـسوفـيتى الـقد بـواسطـة تاجـر سالح مـصرى
ـصرى الـذى يـحارب هـذا التـاجر بـعـد أن تعـرضت ابنـته لالخـتطـاف فان بـتمـجيـد الـبطل ا
ـتفرج هو أن أمريكا وإسرائيل كانا على وعى باألخطار ضمون النهائى الذى يصل إليه ا ا
كن أن تـتحقق عـلى يد الـعرب لـو امتلـكوا الـقنبـلة الـنوويـة ولوال يقـظة عـمالئهم لوقع الـتى 

احملظور!!
انفراجة رقابيةانفراجة رقابية

ـمارسـات اإلسرائـيـليـة خالل العـقـد األخيـر تعـد نـقطـة انطالق فى وإذا كانت تـداعـيات ا
إال أن الفـكر الـسيـنمائى لم ـصريـة جتاه التـعامل مع األخـطار الـصهـيونيـة تـوجه السـينـما ا
صـنـفات الـفـنيـة سـمحت طـلـوب صحـيح أن الـرقابـة عـلى ا يـستـجب لـهذا الـتـوجه بالـقـدر ا
وهـو ما يـعبـر عنه اخملرج نـاهضـة للـتطبـيع وللـممـارسات اإلسـرائيلـية وضوعـات ا لبـعض ا
الشاب إيهاب راضى مـخرج فيلم "فتـاة من إسرائيل"بقوله: "بـعد فترة انتـهاء الرقيب حمدى
وافـقة حتى سرور ـ ظـلت الرقابـة فترة مـرحلة انـتقالـية ـ عانـينا فـيها كـثيرا لـلحصـول على ا
جـاء النـاقد الـسـينـمـائى على أبـو شادى وتـولى رئـاسة جـهـاز الرقـابة فـزلـلت كل األمور بـعد
ذلك"(١١) ثم يأتى د. مدكور ثـابت الذى تولى منصب مدير الرقابـة بعد على أبو شادى ليؤكد
ناسبة هل هم هناك استمرار هذا الـتحول : "أؤكد أننى لن أمنع فيلما يـهاجم إسرائيل وبا
صرى.(١٢) وهو مـا يعكس فى نـعون األفالم الـتى تهـاجم الشـعب العـربى وا فى إسرائـيل 
اعتقادى موقفـا رقابيا يأتى بوحى من الـسياسة العامـة للدولة وليس نتـيجة مبادرة فردية أو
اجتـهاد شخصى من هـذا الرقيب أو ذاك ومع ذلك فإن محـصلة األفالم التى قدمت فى ظل
صرية واجهه الصـراع سواء على اجلبـهة ا هذه االنفـراجة تقصـر عن أن تكون رؤية جـادة 

تصاعدة. مارسات الصهيونية ا بعد اتفاقية السالم أو اجلبهات العربية األخرى فى ظل ا
وضوعات التى يعلن صرية هو خليط من ا فى هذا السياق كان كل ما قدمته السينما ا
مـعظمهـا عن نواياه السـياسية من خالل الـقوالب التجـارية الشائـعة فالفـتيات اإلسرائـيليات
صـرى فى "احلب فى طابـا" إخـراج أحمـد فؤاد ١٩٩٢ وتـبرز يـنشـرن اإليدز بـ الشـبـاب ا
ـصري فى"أجدع نـاس" إخراج مدحت الشريف ١٩٩٣ كائد الـيهودية عنـد التنافس مع ا ا
ـوت" إخراج ويـشـارك اإلسرائـيـلـيون والـيـهـود فى عصـابـات اخملـدرات الدولـيـة فى "شـبكـة ا
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نـادر جالل ١٩٩٠ و"الغيبوبـة" إخراج هشام أبو الـنصر ١٩٩٨. ويلتف الـيهود حول الثوابت
العربـية فى "اتـفرج ياسالم" إخـراج محـمد كامل الـقليـوبى ٢٠٠١ وكان لـلمواجـهات العـربية
اإلسـرائــيـلـيـة صــداهـا فى أفالم مـثل "رجل مـن اجلـنـوب" إخـراج مـحــمـد أبـو سـيف ٢٠٠٠
"أصــحــاب وال بــيــزنــيس" إخــراج عــلـى إدريس و"بــركــان الــغــضب" إخــراج مــازن اجلــبــلى

٢٠٠٢إلخ.
نـاهضة شاهـد الوطنـية ا ـصرية الـكوميـدية إقحـام ا ومن ناحيـة أخرى حاولت األفالم ا
إلسـرائيل فى أفالم مثل: "همـام فى أمستردام" "رحـلة حب" "جاءنا الـبيان التالى" إلخ وهى
ـلتهب للمتفرج فى سياق ال عالقة أفالم وصفت بأنها : "مـحاولة الستغالل الشعور الوطنى ا
له بـالعمل من أجل احلـصول على اإلعـجاب أو إلرضـاء جانب يعـلم صناع الـفيلم أنه يـحتاج

لنوع من "اخلطاب"(١٣).
الزعماء العرب.. واليهودالزعماء العرب.. واليهود

ـصـريـة عـلى تـلك الــنـوعـيـة من األفالم ولـكـنـهـا بـاإلضـافـة إلى ذلك لم تـقـتـصـر األفالم ا
حـاولت اســتـشـراف مالمح الـصـراع الـعـربى اإلســرائـيـلى من خالل أفالم مـثل "نـاصـر ٥٦"
"جـمــال عـبـد الــنـاصـر" إخـراج أنــور الـقـوادرى ١٩٩٨ "أيـام إخـراج مـحـمــد فـاضل ١٩٩٦
السـادات" إخراج مـحمـد خان ٢٠٠١ وبـالرغم من أن فـيلـمى "ناصـر ٥٦" "أيام الـسادات "
حاوال الـتركـيـز على مـرحلـتـ فى الصـراع العـربى اإلسـرائيـلى وهمـا الـعدوان الـثالثى على
مـصـر الـفـيـلـم األول حـرب أكـتـوبـر وذهـاب الـسـادات إلى إسـرائـيـل وخـطـبـته الـشـهـيـرة فى
الـكنـيست فى الـفيـلم الثـانى فإن فيـلم "جمـال عبـد النـاصر" يصـبح هو الـفيـلم الوحـيد الذى
صري من جانب حاول أن يخلق بالـتوازى عالقات مسـتقلة ب الـقادة اليهود من جـانب وا

آخر.
شـارك فـى كـتـابـة "جـمـال عـبـد الــنـاصـر" مع مـخـرجه أنـور الــقـوادرى كـاتب الـسـيـنـاريـو
البـريطانى إيـريك سانـدرور وظهـر الفـيلم بـعد صعـوبات إنـتاجـية حسـمتـها شـركة الـبطريق
ـصـريـة بـعـد أن تـكـفـلت بـإنـتـاجـه وتـوزيـعه والـفـيـلم رغم ادعـاء مـخـرجه بـأن "قـضـيـته هى ا
إنـصاف هـذا الـرجل ـ يـقـصـد جـمال عـبـد الـنـاصـر ـ الـذى شوهه الـغـرب" (جـريـدة "احلـياة"
اللـندنيـة ٥ ينـاير ٢٠٠٠) فإن الـواقع يؤكـد أن الفيـلم ينم عن رؤيـة غير مـتوازنـة جتاه تاريخ
عـبـد الـنـاصـر احلـافل بـاإليـجـابـيـات وبـقـدر مـلـمـوس ومـؤثـر من الـسـلـبـيـات وأن مـخـرجه لم
تفـرج ـ وخاصة الغـربى ـ يعتقد أن يستـطع إخفاء مناهـضته للرجل بل واألدهى أن يـجعل ا

!! معظم حوادث فيلمه قد شيدت من أجل التحيز لليهود وخاصة القادة اإلسرائيلي
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لقد فطنت د. هدى عبد الناصر لذلك رغم أن موقفها من الفيلم كان يغلب عليه االنحياز
س احلـياة اخلاصة لوالـدها فإن تشـكيكها من حتـيز الفيـلم لليهود ـبرر ضد كل ما  غير ا
على حساب تاريخ والدها كان يتسم بالوعى والقدرة على التنبه إلى ما يحدق بتاريخ الرجل
نـطق يحـكمه االضـطراب والـصراخ والـتحايل واألمـة العـربية لـذلك تصـدى لهـا القـوادرى 
لـدرجـة الـدس عـنـدمـا يـدعى أن الـهـجـوم علـيه يـرجـع إلى أنه سـورى أخـرج فـيلـمـا عن زعـيم
مصـر متـجـاهال أن انحـيازه جتـاه الـقادة اإلسـرائيـلـ ـ بالـذات ـ يسـحب من كل قـضايـانا

شرعيتها على كل اجلبهات العربية.
ـصريـة اتهـام د. هــدى ـنشـور فى مـجلـة "آخر سـاعة" ا يـسـتنـكر الـقوادرى فى حـديثه ا
عـبـد الـنــاصـر الـفـيـلم بـأنه دعـايـة مـفـضـوحـة إلســرائـيل وبـأن مـخـرجه أظـهـر اإلسـرائـيـلـيـ
صري بـقوله: "هذا خطأ ال أقـبله; فهى بذلك تشـوهنى وهذا لن أقبله متحضرين بـعكس ا
فـأنـا عـربى وطـنى سـورى اجلـوالن ال تـزال محـتـلـة وهـنـاك خالف بـ سـوريـا وإسـرائيل
حـول ذلك وهـذا قـذف وتـشـهـير بى أطـلب مـنـهـا االعـتـذار أو سحب هـذا الـكالم "وتـتـصـاعد
لـهجـة القـوادرى فى حواره بـجريـدة "احليـاة" اللـندنـية عـندمـا يقـول " كانت قـضيتـى إنصاف
ى إياه كإنـسان وهذا أول مـحرم اقتربت هذا الرجل الـذى شوهه الغـرب إضافة إلى تـقد
ثـل فى شخص ابنـته السيدة ـتاعب مع عائـلة جمـال عبد الـناصر  مـنه وسبب الكـثير من ا
هدى وعلى الرغم أن جلنـة شكلت لقراءة الـسيناريو من خمس عـشرة شخصيـة أدبية وفنية
وسيـاسيـة وتاريـخيـة شـاهدت الـفيـلم ووافقت عـليـه إال أن احلمـلة اسـتمـرت على من مـصر.
وكـانـوا يقـولـون : هذا الـسـورى (وبـالنـسـبة إلى اعـتـز بكـونى سـوريا عـربـيا) جـاء إلى مـصر
ليـقـدم عمال عن رئـيـسنـا ووصل األمـر بهم إلى حـد اتـهامى بـاخليـانـة والعـمـالة والـطعن فى
وطنـيتى وبعـد عرض الفيـلم كشفت األمور فى شـكلهـا الصحيح  لـكن الصحافـة عتمت على
ـوضـوع عـلى الــرغم من اجلـدل الـواسـع الـذى أثـاره فى مـصــر وسـوريـا ولـبــنـان واخلـلـيج ا

العربى وأنا شخصيا سعيد جدا بفيلم "جمال عبد الناصر" ألنى حققت إجنازا جديدا".!
 يـحفـل فيـلم "جمـال عبـد النـاصر" بوقـائع تـاريخيـة عديـدة حاول أن يـزيف بعـضهـا مثل
االدعاء بـأن عـبد الـناصـر فاوض الـيهـود فى حـرب فلـسطـ بعـد حـصار الـفالـوجا وهـو ما
صادر األمر الذى يدفع الكاتب عادل حمودة فى مقاله ـتعددة ا ستندات ا تنفيه الوثائق وا
"عـبد الـنـاصـر فى السـوبـر مـاركت" جـريدة "األهـرام" ٤ يـونـيو ١٩٩٨ إلى الـقـول: "إن تـنوع
ـصادر وتـوافـرها ال يـجـعل لصـنـاع الفـيـلم عذرا فى هـذه الـقضـيـة احلسـاسـة التى ال هـذه ا
ـكن إساءة اسـتـعمـالهـا إال من بعض أنـصار الـتطـبيـع مع إسرائـيل الذين يـرتدون قـميص
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السالم وال مانع من أن يرتـدوا فوقه قميص عبد الناصر فى مـحاولة فاشلة للبحث عن أدلة
زعومة ب عبد الناصر وضابط إسرائيلى قابلة ا تاريخية واهية تدعم موقفهم" وبنـاء على ا
يـدعى كـوه فى الـفـالوجـا. يعــرض الـفيـلم فى أكـثر من مـشــهـد لـرأى كوهـ فى شـخص
عبد الناصر: "أعتقد أن ناصر ال يريد احلرب لكنه يعتقد أنه ال يحق لنا أن نكون هنا" "أظن

أن ناصر ال يريد أن يكون عدونا. لكن أعتقد أن خياراته محدودة " إلخ.
 ويـركز الـفيـلم على عالقـة عبـد النـاصر بـعبد احلـكيم عـامر من أجل مـقارنـتهـا بعالقـة بن جوريون
وموشـى ديان بـكل ما فى الـعالقـت من تـفـاصيل شـخـصيـة وإنسـانـية لـكى يصـل إلى أن العالقـة ب
ستوزرين والـطامع فى السـلطة بيـنما جند اإلسـرائيلي ناصـر وعامر تعـكس تأجج الصراع بـ ا
عندما تصطدم مواقفهم ينسحبون بدون أى صراع على السلطة فالوطن قبل الطموح الشخصى.

 ويــظـهــر فى الـفــيـلم كـل من بن جـوريــون ومـوشى ديــان وقـد اعــتـد كل مــنـهــمـا بـنــفـسه
وبقـضيته وبـآرائه وتأتى األحداث دائـما لترجح كـفة تلك اآلراء وحـتى السلبـيات الشـخصية
يتناولها الفيلم كنزوات تفرضها الضغوط القاسية التى يعيشها قائد مثل موشى ديان فهى
نزوات ال تؤثـر على قـرراته أو مواقـفه فهو ال يـلهث وراء الـنسـاء فى ذروة مهامه الـعسـكرية
ـصـريــة كل مـا فى األمـر أنـه يـجـمع الــتـحف واآلثـار مـثل مــا يـحـدث لــزمـيـله فـى اجلـبـهــة ا
ا "الـقيـصريـة" النـادرة بشـكل غيـر قانـونى وال يتـعامل مع هـذه التـحف كتـاجر أو مـهرب إ
كعاشق لألثـر التاريـخى وللجمـال وفى مشهـد طويل له داللته نـراه يقف مع بن جوربون فى
حديقة منزله يحمل تمثاال وكأنه يـحمل طفال برئيا أو حيوانا أليفا وأمامه تمثال لربة الغرام
ـشهـد فى إطـار حـوار يـعـكس مـدى هـشـاشـة أعداء بن "أفـروديت" والـغـريب أن يـأتى هـذا ا

جوريون وديان وفى مقدمتهم عبد الناصر وعبد احلكيم عامر.
ديان: (حامال التمثال االثرى) إن ناصر يتجه نحو الهاوية 

بن جوريون: هذا مانتمناه ياموشى
ديان: انظر إلى الواقع لقد خسر أفضل وزرائه وجعل عامر نائبا له كرئيس

بن جوريون: هذا الضعيف يجعله ماريشاال
ـكنه أن يـهزم حفـنة من رجـال القـبال الـيمـنية ديان: إن جـيشه مـكون من ٨٠ ألـفا وال 

مرت سنتان يالها من " نكته "
بـن جوريـون: أتـظـنـنى ال أعـرف مشـكـلـة "نـاصـر" إن إصالحـاته الزراعـيـة طـمـوحـة جدا
دنيـة وشرطته وصـناعاته الـوطنيـة ال تنتـج البضـائع لديه عبء كبـير فى اخلدمـة ا

السرية توقف كل من ينتقد النظام الصحفي والكتاب حتى رجال األعمال 
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ديان: وال يتم تسويق إال من يقف بجانب الرئيس لقد خسر الكثير
بن جــوريـون : أرى انك مـا زلت عـلى اتــصـال بـأصـدقـائك الــقـدامى فى اجلـيش مـوشى
اسـمع إن كان يـتجه نـحو الـهـاوية فـكيف نـفسـر حـصوله عـلى ٩٣ % من أصوات

الناخب
ديان: هذه نكته

بن جوريون: ال يوجد سوى مرشح واحد ما كانوا مضطرين إلى التصويت
ديان: أمر آخر. اآلن مع االطـاحة بـ خروشـوف هل تظن أن الروس سـيستمـرون بتقد
ن اضــطـهــد الـشـيــوعـيــ فى مـصــر مـنــذ الـبــدايـة? هـذا الـدعم الــعـســكـرى له? 

مستحيل!
بن جوريون : أنـت تنظر إلى األمور من الناحية الـعسكرية هذا خطأ بـريجينيف سيعطيه
ـا عـبـر الـسـوريـ أو ـكن الـتـعـامل مع نـاصــر لـيس مـبـاشـرة ر األسـلــحـة ألنه 
واجهـة األمريكي الفلـسطينـي لو أرادت موسكـو وأمكنهـا أن تشعل حربا هـنا 

فستفعل هذا هكذا حتارب الدول العظمى بعضها.
ديان: إذا خـططت هيـئة أركاننـا لكل االحتـماالت انس ناصر يـاديفيـد استمتع بـتقاعدك

استمتع باحلياة كما استمتع بها (بجوار تمثال أفروديت)
بن جوريـون: يعرف اجلميع كيف تسـتمتع باحلياه يا موشـى (يشير إلى تمثال أفروديت)
لــكـــنك ال تــفــهـم الــعــرب وأنت تــقـــلل من أهــمـــيــة نــاصــر إنـه الــرجل الــذى طــرد
الـبـريـطـانـي مـن مصـر الـذى أ الـقـنـاة الذى بـنى سـد أسـوان لـقـد صـوتوا له
ألنـهم يــعـبــدونه إنه بـطــلـهم وهــذا يـنـطــبق عـلى كـل الـدول الـعــربـيــة سـمـعت أن
مـانـديلـال يعـتـبـره أعـظم زعـيم فى أفـريقـيـا عـلـيـنا أن نـوسع أسـواقـنـا فى جـنوب

أفريقيا ماذا إذا حظى بالقوة هناك
ديان: هذا سخيـف أنت تتمادى فى مخيلتك لن يحـصل هذا أبدا فى هذا القرن يا ديفيد
 أنت أعظم زعيم فى إسرائيل لكنك ترى اخلطر فى كل مكان ترى اخلطر حيث

ال وجود له.
ا ينـبغى أن تستعـمل مخيلتك أكـثر إن ناصر خطـر ألنه عقائدى يسعى بن جوريون: ر
إلى حتـقـيق أهــدافه يـريـد أن يـوحــد كل الـعـرب إن وجـودنــا أى دولـة إسـرائـيل
الصـغيـرة هى العـائق الـرئيـسى أمامه إذ مـا هى اخليـارات أمامه عـليه أن يـدمر
ـفــرده هـو ضـعــيف لـكن مـاذا إن جنـح فى تـوحـيـد ٩٠ دولــة إسـرائـيل طــبـعـا 
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مليون عربى يحيطون بنا ضمن حرب اجلهاد?! 
ديان: هـذا إن جنح ! عنـدها يـكون قـد أصبح لـدينا سـالحنا الـرادع إن علـماءنـا يعـملون
عـليه سـنحـظى بالـقنـبلـة أليس الـتمـثال جـميال ادخل سـأريك آخر مـا وجدته من

التحف القيصرية. هذا غير رسمى طبعا (ضاحكا).
بن جوريون: تقصد غير قانونى اجلميع يعرفون كيف تستمتع باحلياة ياموشى.

ولـيس من الـعسـير أن نـكتـشف من تكـنيك هـذا احلوار مـنهـجا فى كـيفـية االلـتفـاف حول
شخـصـية عـبـد النـاصـر فهـو بعـد أن يـفرغ من اتـهـامه بالـفـشل واجلهل بـالـسيـاسـة الدولـية
والديـكتـاتوريـة ال مانع عـنده أن يـتحـدث عن أهمـية الـرجل ودوره فى طرد اإلجنـليـز وتأميم
كن الـقـنـاة وبنـاء الـسـد العـالى وتـوحـيـد العـرب من أجل تـدمـير إسـرائـيل وهى حـقـائق ال 
ـعاصــــر لـتاريخ ظـهــور الـفيـلم يؤكــد أن إنـكارهـا باســـتثنـاء تدمـير إســــرائيل فـالواقع ا
عبـد النـاصر وقـائد جـيشه عـبد احلـكيم عـامر  لم يـفلـحا فى تـدميـر إسرائـيل وهو مـا يراه
اريـشـال عبـد احلـكيم عـامـر الذى لم يـنجح ـهد له بـحـكايـة ا احلـوار أمـرا طبـيـعيـا بعـد أن 
ــة حـفـنـة مـن رجـال الـقـبــائل الـيـمــنـيـة فـكــيف له أن يـهـزم بــجـيش قـوامه ٨٠ ألــفـا من هـز

إسرائيل.
وال تـظـهـر الـشخـصـيـة اإلسـرائـيـلـيـة داخل فـيـلم الـقوادرى دون أن يـكـون خـلـفـهـا تـدبـير
خلدمتها عـلى حساب شخص عبد الـناصر وبينمـا تؤكد الوثائق أن بن جـوريون اعتمد على
مـوشى ديان لـتنـفيذ قـرارات عدوانـية خـطيـرة موجـهه ضد مصـر وضد جـمال عـبد الـناصر
وسيـاساته وهى قرارات كـانت تبـادر بالـعدوان بغـير أى مـبرر عـلى سياسـات مصـرية ضد
إسرائيل(١٤) يـرى القوادرى غيـر ذلك فهو يبدل الـصورة ويجعل الـعدوان اإلسرائيلى فى كل
مـراحله الـتـاريخـيـة مـجرد ردود أفـعـال منـطـقيـه ولهـا مـبرراتـهـا فـاجلنـرال ديـان يرفض فى
أعـقاب الـعـدوان الثالثى أن تـقف إسـرائيل مـكـتوفـة األيدى بـيـنمـا الـعرب يـقتـلـون ويجـرحون
ـصريـة للـضـرب بالـعمق ة ٦٧ وتـعرض اجلـبـهة ا اليـهود كـل يوم" وفى ذروة تـداعيـات هـز
صرى جنـد الفيلم يختلق مـشهدا للدفاع عن اجلـرائم التى ارتكبتها إسـرائيل ضد الشعب ا
ـشهـد أى ضرورة درامـية داخل مـسـيرة عـبد الـناصـر إال إذا كان من دون أن يكـون لـهذا ا
ـة جتـاه عـبـد الـنــاصـر الـقـاتل احلـقـيـقى ـسـا مـنــطـلق ذرع الـوعى الـزائف جتـاه إسـرائــيل ا
لألبرياء فـفى أعقاب مـذبحة مدرسـة بحر البـقر نرى حـوارا مع موشى ديان يذاع من خالل

واثيق الدولية : ؤمنة با جهاز التليفزيون وال هدف له سوى الدفاع عن إسرائيل ا
مذيع: أصابت إحدى قذائفكم مدرسة قتل فيها ٣٠ تلميذا ?
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ديان: بـالرغـم من اتفـاق وقف إطالق النـار فـإن الرئـيس ناصـر مـازال يشن حـربه كلف
ــدنــيــ إن ذلك إســرائــيل أكــثــر مـن ٥٠٠ قــتــيل و٢٠٠٠جــريح خــمــســهم من ا
هجمـاتنا مركـزة على أهداف إستـراتيجيـة إن  قتل تالميذ مـدرسة فالذنب ذنب

صرية ألنها عرضتهم لهذا اخلطر. السلطات ا
ـاذا ال يـزال جـنـودكم فى سـيـنـاء يـقـول الـعـرب إنه ال يـحق إلسـرائـيل أن حتـتل ـذيع:  ا
ـناطق ـتـحدة وتـخلـو كل ا ـصـرية يـطـالبـون أن تنـفـذوا قرار األ ا األراضى ا

احملتلة.
ا انـدلعت ـتحـدة ويقـفل مضـيق تيـران  ديـان : لو لم يـطرد الـرئيس نـاصر قـوات األ ا
احلرب إن جـنـودنا مـتمـركزون عـلى خطـوط الـهدنـة إن القـرار الذى أشـرت إليه
يتضـمن االعتـراف بدولـة إسرائـيل فى قمـة اخلرطوم ولـكن الدول الـعربـية قررت
أال تـعترف بـدولة إسرائـيل إن حكـومة دولة إسـرائيل عـرضت اتفاقـية سالم على

تحدة وما زال عرضنا مرفوضا. مصر بناء لقرارات األ ا
رحلة الـتاليـة حلرب ١٩٧٣ أعطت الـسينمـا حرية أكـبر للـحركة ولكن لم واخلالصـة أن ا
تتوافر لها القدرة على التعـامل بجدية مع حرب أكتوبر كحدث عسكرى عظيم ونتج عن ذلك
ـضاد لهـذه احلرب بشـكل مباشـر أو غير مـباشر وفـيه يصبح ظـاهرة مؤسـفة هى اإلبداع ا
الـتعامل مع الصراع الـعربى - اإلسرائيلى كهـدف مقصود لذاته دون أن تكـون هناك قضية
تثـار أو رأى يبـدى أو حدث يجـسد عـلى مسـتوى هـذا الصـراع وأهمـية مواجـهته من خالل

ساندة كل مواقفهم وطموحاتهم. فن جنح اليهود فى جعله سالحا 
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اسون فى مصر " الزهراء لإلعالم العربى ١٩٨٦ - صفحة ١٦٤ ١) د. على شلش : " اليهود وا
٢) د. دريـة شرف الدين : " السينما والسياسة فى مصر ١٩٦١ - ١٩٨١ " دار الشروق - ١٩٩١ صفحة

.١٩٨
رجع السابق" ١٩٧ ٣) د. درية شرف الدين : "ا
رجع السابق" ١٩٧ ٤) د. درية شرف الدين : "ا

ؤسسة العامة ٥) إبراهيم العريس : " سـينما اإلنسان " سـلسلة الفن السابع مـنشورات وزارة الثقافـة - ا
للسينما - دمشق ٢..٣ صفحة ١٣٤.

رجع السابق " ١٩٨. ٦) د. درية شرف الدين : " ا
٧) سامى السالمونى : مجلة الكواكب ٤/ ١١/ ١٩٨٣.

٨) األمير أباظة : سعد الدين وهبة " ناقد سينمائيا" الهيئة العامة لقصور الثقافة. صفحة ٩.
٩) أحمد رأفت بهجت : جريدة "أخبار النجوم" دار أخبار اليوم.

١٠) أحمد رأفت بهجت : جريدة "أخبار النجوم" دار أخبار اليوم٢١/ ٢/ ١٩٩٨.
١١) نشرة جمعية الفيلم : ندوة عن فيلم "فتاه من إسرائيل". العدد ١١٤٩ ـ ١١ مارس ٢٠٠٠

١٢) حوار. جريدة احلياة اللندنية ٢ مارس ٢٠٠٠.
١٣) د. أحمد شوقى عبد الفتاح " مجلة الفنون " االحتاد العام للنقابات الفنية.

ـعلـومـات ١٩٩٩ من صفـحة ١٤) أنـس مصـطفـى كامل "الـرأسمـالـية الـيـهوديـة فى مـصر" مـيريـت للـنشـر وا
.٢٣٣ - ٢٣٨
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لقطة من فيلم «اعدام ميت»لقطة من فيلم «اعدام ميت»

لقطة من فيلم «اعدام ميت»لقطة من فيلم «اعدام ميت»

لقطة من فيلم «اعدام ميت»لقطة من فيلم «اعدام ميت»
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لقطة من فيلم «لقطة من فيلم «اسكندرية ليه»اسكندرية ليه»

لقطة من فيلم «لقطة من فيلم «الصعود للهاوية»الصعود للهاوية»

لقطة من فيلم «لقطة من فيلم «الصعود للهاوية»الصعود للهاوية»
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صرية بامتداد العقد األول من القرن احلادى والعشرين شتى صور  شهدت السينما ا
اإلنـتاج السـينـمائى وهو يـتفـاعل برؤى تكـاد تكـون متشـابه مع الشـخصيـة اليـهودية وقـضية
ــسـتـقل الـروائى الـصـراع الـعــربى اإلسـرائـيـلـى أحـيـانـا من خالل أفـالم الـهـواة واإلنـتـاج ا
والـتسـجيـلى  وفى أغـلب األحيـان من خالل اإلنتـاج الـتجـارى التـقلـيدى فى إطـار إمكـانات
ـا بـبـضعـة أآلف من اجلـنـيـهـات ألحد أفالم الـهـواة "رجـال ال تـعرف مـادية مـتـفـاوتـة تبـدأ ر
ـســتـحـيل" عـام ٢٠٠١  وتــتـصـاعـد إلى رقـم لم يـسـبق أن وصــلت إلـيه مـيـزانــيـة أى فـيـلم ا
مـصرى مـن قبل وهـو مبـلغ ٤٠ ملـيون جـنيه مـصرى الـذى استـحوذ علـيه إنـتاج فيـلم " لـيلة

البيبى دول " عام ٢٠٠٨. 
 يظهـر هذا اإلنـتاج فى ظل ظروف ومالبـساتـغير عـادية فتـداعيـات إتفاقـية كامب ديـفيد
ى وفى أعقـابـها ثم بـصورة سـتويـ احملـلى والعـا بدأت تـتـوالى بشـكل غـير مـعهـود عـلى ا
ـاضيـة صـدور عـدد ضـخم من الـكـتب التى أكثـر كـثـافـة وخـاصة خـالل السـنـوات األخـيـرة ا
ألـفهـا كـتّاب يـهـود من أصـول مصـريـة ونشـرت الـصـحف اإلسرائـيـليـة والـغـربيـة عـديداً من
الـلـقـاءات مع يــهـود مـصـريـ وأصـدرت مـراكــز األبـحـاث اإلسـرائـيـلـيــة والـغـربـيـة عـشـرات
راجع - رغم اختالف صيغها ومـبانيها - تدور حول األبحـاث عن يهود مصر وتكاد هـذه ا
مـحور واحـد ثـابت اليـتغـيـر هو: الـتـرحـيل/ النـفى/ الـطـرد/ التـهـجيـر اإلجـبـارى للـيـهود من
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تلـكاتهم» مصـر فى خمسـينـيات وستـينيـات القـرن العشـرين مخلـف وراءهم «آثـارهم» و«
و«ثرواتهم» فى رحلة (خروج بال عودة).(١)

سيـحية أو اإلسالم بل  ولم تـتوقف تلك الـتداعـيات على الـيهود أو من حتـول منـهم الى ا
ن امـتـزجت ـصــريـ من أصـحـاب الـديــانـات األخـرى أو  انـتـقل صـداهـا إلـى كـثـيـر من ا
الشخصـية اليهودية بـنسيجهم الـعائلى وفى جميع األحوال كـان للسينـما دورها فى مواكبة
ـكن رصـد تفـاعالتـها رؤيـاهم أو الـسـير الـذاتـية لـذويـهم أو أقـربائـهم من الـيهـود وعـمـوما 

سواء فى األفالم التسجيلية او الروائية . 
مؤثرات أدبيةمؤثرات أدبية

كـان من نـتـائج الـبـدء فى تـرجـمـة مـؤلـفـات أدبـيـة لـبـعض الـيـهود الـذيـن خرجـوا من
ـصرى والعربى من مصـر خالل فترات سـياسيـة متعاقـبة والتـرويج لها ب اجلـمهورا
خالل مـؤتمـرات صـحفـية ونـدوات شـارك فيـها مـثـقفـ من أعـمار واجتـاهات مـخـتلـفة
ؤلفات من مواقف بزوغ وجـهات نظر سعى بعـضها إلى الربط ب ما يطـرح فى تلك ا
ـصـريـة حول نـفس وأفـكـار حـول التـواجـد الـيـهـودى فى مـصـر ومـا قـدمـته الـسـيـنـمـا ا

وضوع.  ا
ـؤلـفات تـأتى روايـة «الرجل ذو الـبـدلة الـشـركسـكـ البـيـضاء- وقـائع خروج   من تلك ا
أسرة يهـودية من مصر» التى ارتبطت ترجمـتها بحملة إعالمية غيـر عادية وحضور مؤلفتها
ناسبـة صدور الطبعة ـكتبات القاهـرية  «لوسيت لنـيادو» حفل التوقـيع الذى عقدته إحدى ا
صرية من العربـية وفيها تسرد سيرة حياة أسـرتها اليهودية التى تنتـمى للطبقة الوسطى ا
األربـعيـنيـات وحتى هـجرتـها فى بـداية السـتيـنيـات من خالل تفـاصيل إنـسانـية تـدفع القار
إلى الـتعـاطف رغم جتاهـلها لـلمالبـسات الـسياسـية الـتى فرضـتها الـصهـيونـية وأدت إلى ما
أطلقوا عـليه اخلروج الثانى  " فـالكاتبة أغـفلت الكثيـر من احلقائق التاريـخية فال يوجد أى
إشارة للـحركة الصهيونية وما حـدث فى مصر بسببها كما أنـها تتحدث بإعجاب شديد عن
صـري ضـد االحتالل وحتدثت ـقاومـة ا وجـود جنـود االحتالل فى مـصر.ولم تـشر اطالقا 
أيـضا عن نـشأة إسـرائيـل وكأنـها حـدث طبـيعى وجـزء من أمور احلـياة لـذا فالـكتـاب تاريخ

اجتماعى ناقص "(٢). 
 ومع ذلك جـاء هـذا الـتاريخ اإلجـتـمـاعى الـنـاقص لـيـتحـالف مـع جهل كـثـيـر من أجـيـالـنا
فى ظل تـوجهـات ثقافـية وسـياسـية مـتخبـطة وضـبابـية وندرة فى المـحه احلقـيقـية  الـشابه 
ا جعل البعض يجد فى أعمالنا الـسينمائية التى اقتصرت عـلى القليل من األفالم اجلادة 
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روايـةمثل " الـرجل ذو البـدلة الـشركـسكـ البـيـضاء " تـعويض الـتقـصيـر ارتكـبنـاه ووسيـلة
صـرية عن الشـخصية الـيهودية  للمـقارنة ب أحـداثها وشـخصياتـها وما قدمـته السيـنما ا
صري الذين عاشوا فى والنتيجة بالنسبة للـبعض هو أنه "إذا كانت معلوماتك عن اليهود ا
اضى تـنحـصر فيـما صورته األقالم مصـر حتى نهـاية اخلـمسيـنات وبدايـة ستـينات الـقرن ا
) البخيل او (سارة) الفتـاة اللعوب أو طريقة الكالم ة عن (كوهـ ـصرية القد الـسينمائية ا
يزة لشخصية اليهودى.. ,فعليك بقـراءة هذه السيرة الذاتية: ونبرة الصوت التى أصبـحت 
" وقائع خروج أسرة يهودية من مصر فبعد أن تقرأ "الرجل ذو البدلة البيضاء الشركـسك
هذا الكـتاب ستكـتشف أن شخصيـة اليهودى ليـست بهذه الصـورة الكوميديـة التى صورتها
لـنا سـينـما (ناصـر) أو إعالم الـثورة.. ستـكتـشف أنهم أنـاس من حلم ودم مـختـلفى الـطباع
واألمــزجــة ودرجـة الــتــدين ولــيـســوا جــمـيــعــا عـلى هــذه الــصـورة الــنــمـطــيــة الـســيــنـمــائــيـة

الساخرة!!"(٣).
 إننا فى مـواجهة آراء تـتلمس وقـائع حقـيقيـة ولكنـها تتـجاهل الوجه اآلخـر من الصورة
صرية بـعد أن تخلصت من بعض التابوهات الرقابية وخاصة بعد وهنا يأتى دور السينما ا
ثـورة ٢٥ يـنايـر علـيـها اآلن ان تـهتـم بأجـيال تـسـعى للـمعـرفـة ولكـنهـا حتـتاج إلى من يـأخذ
ؤلـفـات كاتـبنـا الكـبـير إحـسان عـبد الـقدوس بيـدها ولـتـكن البـداية فى احـتـضان الـسيـنمـا 
التـيتناولت اجملـتمع اليهـودى فى مصر من األربعـينيات وحتى مـنتصف الثـمانينـات  وتعتبر
ـثابـة وثائق من الـتاريخ االجـتماعى والـسيـاسيـليـهود الطـبقـة الوسـطى فى مصـر إبان تلك
عـايشة ليس فقط الفترة فـهو يقدم رؤية مـصرية خالصـة ألديب مصرى تعمـقت باخلبرة وا
ـصرى وفى مـفـردات التـقالـيد والـطـقوس الـدينـية فى الـواقع الـيهـودى للـمجـتـمع اليـهودى ا
اليهودية بل فى أعماق التكوين النفـسى للشخصية اليهودية لتصل إلى حتديد ثاقب الرؤية
لكوامن ومحركات ودوافع هذه الشخصيـة فى عالقتها بواقعها اليهودى من ناحية وبالواقع
ـؤلفات حتى ـصرية لم تـقدم من تلك ا اإلنسـانى احمليط بها من نـاحية أخرى(٤) فالسـينما ا
اآلن سـوى فـيــلم "أنـا حـرة" لـصالح أبـو سـيـف بـيـنـمـا هـنـاك خـمــسـة أعـمـال أخـرى لم يـتم
التعامل معها رغم أهميتها وهى : " بعيدا عن األرض " ١٩٥١ " أين صديقتى اليهودية" "
أضيـئوا األنوار حتـى نخدع السـمك " " لن أتكلم ولن أنـسى " (ضمن اجملمـوعة القـصصية
ة كـان اسمهـا فاطمـة ") " كانت صـعبة ومـغرورة " ١٩٨٥ باإلضـافة إلى رواية " ال "الـهز
تتركنى هنا وحدى " التى كتبت قـبل توقيع معاهدة السالم مع إسرائيل بعدة أشهر ونشرت

بعدهافى نفس العام ١٩٧٩ . 
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سلطة بلدى سلطة بلدى 
صرى أن يدرك معنى كن بواسـطتها لهذا اجليل من الشباب ا وليس هناك من وسيلة 
أن يقـدم خالل هـذا العـقد من الـقرن الـواحد والـعشـرين فيـلـما مـصريـا تسـجيـليـا طويال عن
ـســألـة لم تـكن مـجـرد أن الــيـهـود كـانـوا يـعـامــلـون مـعـامـلـة األعـداء شـخـصـيــة يـهـوديـة فـا
بـاعتبارهم عـنوانا لـكل ماصنعـته إسرائيل والصـهيونيـة لفلـسط والعـالم العربى ولكن ألنه
سـتمر منذ األربعينيات لم تكن تخـامر أكثر الناس تفاؤال أية فـكرة عن حتطيم هذا التابو ا
ثـابـة اخـتـراق لكل جـاء فـيـلمـا مـثل " سـلـطة بـلـدى " ٢٠٠٧سـيـنـاريو وإخـراج نـاديـة كـامل 
صـريـة التى شـاهـدته حقق احملـرمـات النـفـسيـة قـبل الرقـابـية. ورغم مـحـدودية اجلـمـاهيـر ا
ية عديدة منها : لوكارنو فى سويسرا الشرق األوسط فى دبى جناحات فى مهرجانات عا
مـهـرجـان األفالم الـعـربـيـة بـسـان فـرانـسـيـسـكـو مـهـرجـان سـيـنـمـا إيـست مـديـنـة نـيـويورك
هرجان الدولى للسينما التسجيلية أمستردام  بومباى السينمائى الدولى مهرجان الفيلم ا
انيا باإلضافة التسجيـلى العاشر فى سلوفيـنيا مهرجان الـسينما التسـجيلية فى ميونـيخ أ

لعروضه فى العالم العربى وأوروبا ومعظم اجلامعات األمريكية.  
ويـصور الـفيـلم وهو إنـتاج مـصرى- فرنـسى - سويـسرى تـفاصـيل حقـيقـية من يـوميات
صـرية الـيهـودية عائـلة مـخـرجته نـادية كـامل ال سـيمـا مسـيرة والـدتهـا الـكاتـبة الـيسـاريـة ا
يـة الثانية وحتولت ـسيحية أثنـاء احلرب العا األصل " مارى إيلى روزينتـال " التى اعتنقت ا
ناضل الـيسارى سعد كامل لتعرف باسم" نائلة كامل ". لإلسالم بعد زواجها من الكاتب وا
وبـعـد رحـلة كـفـاح طـويلـة مع الـسـياسـة والـصـحافـة واألعـبـاء األسريـة تـشـعر بـاحلـنـ جتاه
صديـقة طـفولتـها ابـنة عمـتها " سـارينـا " التى غادرت مع أمـها وأخيـها األكـبر إلى فلـسط

يـول الصهـيونـية ولـكن كيف تـترجم " نـائلة " عام ١٩٤٦ نـتيـجة ضـغوط من األخ صـاحب ا
احلن إلى فعل فى خضم شعارات تناهض التطبيع مع إسرائيل واصطفاف دينى ينعكس
عـلى مــواقف ابـنـتــهـا الـكـبــرى وأفـراد أسـرة زوجـهــا ومع ذلك تـنـجح فـى حتـقـيق أمـنــيـتـهـا
سـاعدة زوجـها وابـنـتهـا الصـغرى (مـخـرجة الـفيـلم) وصـديقـة أمريـكيـة مـقيـمة فى الـقدس

وأخرى فلسطينية مقيمة فى رام الله.
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لم يكن لفـيلم " سلطة بـلدى "أن يحقق أى جنـاح لوال عدة عنـاصر نادرا ما جتـتمع لفيلم
مصرى سواء كـان تسجيـليا أو روائيا  أهـمها موضوع مـن وحى سيرة ذاتية لـها مالمحها
اخلاصـة سينـاريو بالغ الـذكاء واحلرفـية إمـكانات إنـتاجيـة ضخمـة ال تبدو واضـحة للـعيان
فى ظل بـساطـة وسالسة تـميـز بهـا تنـقل الكـاميـرا مع الشـخصـية الـرئيـسيـة للـفيلـم منشـقته
عـاديـة فى حـى الـدقى بـالـقـاهـرة إلى إيـطــالـيـا وإسـرائـيل والـضـفـة الــغـربـيـة وأخـيـرابـطـولـة
اسـتثنائـية لشـخصية امـرأة حقيـقية جتاوزت سن الـسبع وهـى " نائلة كـامل " امرأة تملك
مالمح تـمزج ب بقـايا جمال اخـاذ وطيبة وحـنان ال تخطـأهما ع مـثقفة حتـمل عليكـاهلها
تاريخ كفاح سـياسى وصحفى طـويل قدرة على التـواصل مع اآلخرين أيا كانت مـعتقداتهم
أو مـيولـهم السيـاسيـة تعـبر عن نـفسهـا بلـغة عـربية يـشوبـها لـكنـة أجنبـية مـحبـبة ست بيت
ماهـرة زوجة مـطيـعة أم مـتفـهـمة جـدة عطـوفة وحـنونـة تمـلك حـسا فـنيـا يجـعلـها تـغنى -
جـرد وصولـها إلى تل أبـيب - أغنـية بـالفـرنسـة كان عـمهـا " سولـومون " يـغنـيها لـها وهى
طفلة (كلـمينى عن احلب يا مارى إنت كل حـياتى.. عيونك اجلمـيلة تلمع مـثل النجوم تتألأل..
كان فى فورة قولى لى إننى ال أحـلم قولى لى إنك كلك لى) فى مشهد يضع الـشخصيات وا
ـصـريــة وابـنـة عــمـهـا "ســاريـنـا" من األحــاسـيس اجلــيـاشـة الــتى حتـتض كل مـن" نـائـلــة " ا

اإلسرائيلية. 
والـواقع أن من يــتـفق أو يــخـتـلف مع فــيـلم " ســلـطـة بــلـدى " عـلــيه أن يـدرك أن كــاتـبـته
ومخـرجته تـتـحدث عن وقـائع عـاشتـها أسـرتهـا وكـانت هى جزء مـنـها ومن حـقهـا أن حتدد
ـعطيات التـاريخية وليس رغـبة منها فى تـكييف الوقائع مع ا تتفق مع ا رؤيتهـا لسياقهـا طا
فهى تقدم قصة محورها الرئيسى شخصية أمها " نائلة " ولكنها ال تفعل رؤاها الشخصية
ذلك إال خللق عالقـة ب الـشتـات اليـهودى والـشتـات الفـلسـطيـنى باعـتبـارهمـا وجهـان لعـملة

واحدة. 
أن دليل " نادية كـامل " وراء خلق تلك الـعالقة هو تشـابه ماحدث جلدهـا من أمها " ايلى
" ومـا يحـدث اآلن البن شـقيـقتـها الـطفل الـذى لم يـتجـاوز العـاشرة " نـبيل " (أن اجلـد والد
ـولود فى مصر " إيلى روزيـنتال " كان أبـوه وأمه مهاجرين من تـركيا وأوديسا إلى "نائلة" ا
ـصـريـة ولـكن وثـيـقـة سـفـر تــمـامـا كـحـفـيـد " نـائـلـة " الـنـصف مـصـر لم يـحـمل اجلـنـســيـة ا
ـولـود فى مـصـر والـذى يـحـمل وثـيـقـة سـفـر بل إن والـدى " نـائـلـة " اإليـطـالـية فـلـسـطـيـنى ا
ـسـيـحـيـة " ليـانـدرا " والـيـهـودى" إيـلى " هـاجـرا إلى إيطـالـيـا عـام ١٩٦٥ ومـاتـا هـناك أن ا
ثل الظلم الذى مصير " نبـيل " فى البقاء بال جنسية مثل جده الـيهودى ووالده وجده ألبيه 
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يقع من قبل جميع الدول (وليس مصر وحدها) ضد األفراد والعائالت بال عقاب ") (٥).
اذا رحل عن مصر ?  نادية : جدى إيليا 

اخلال بـيترو :تـرك مصر ألن كـان من سوء حظـه أنه عاش فى وقت عانى فـيه اخلواجات
(الترجمـة العربـية لكـلمة أجنـبى اإلجنليـزية) وكان يعـتبر خـواجه مع أنه كان بدون جـنسية
وكان يعـانى فى مصر خـصوصا فى ظـل وطنيـة عبدالـناصر وكـان يعتـبر اخلواجـات مجرد
شـوائب من بـقايـا االستـعـمار اإلجنـليـزى والـفرنـسى ولذلك قـام بـتطـبيق عـدد من اإلجراءات

ؤذية جتاه جالية اخلوجات " التى كان رد فعلها الطبيعى هو الرحيل  ا
إن " ناديـة كامل " تـستخـدم تعـبيرات خـالهـا " بيتـرو " - أثنـاء زيارتهـا له فى إيطـاليا
ـكن أن يطلق عليه بصـحبة والديـها وشقيـقتها وابنـها " نبيل "-كـوسيلة لـلوصول إلى ما 
اضطـهاد " نـاصر " لألجانب والـيهـود من خالل جدها " األجـنبى - الـيهودى األصل" بل
وتـطـرح سـؤالهـا عـليـه فى غيـاب أبـيـها الـسـياسى اخملـضـرم حـتى ال تثـيـر أى حتـفظ على
أطروحات اخلال فى حال رفض األب لها أو إحـراجه فى حالة عدم رده عليها ! وحتديدا
سئول عن خروج األجانب واليهود من مصر وهى عند هجومه على " ناصر " باعـتباره ا
نـغـمة سـنـجـدهـا تـتـردد فى مـعظم األفـالم التى سـنـتـعـرض لـهـا فى هـذا الفـصل رغم أن
الـوقــائع تـؤكــد أن مـسـؤولــيـة ذلك اخلــروج يـقع عــلى عـاتق الــيـهــود واألجـانب أنــفـسـهم 
فـخـروجـهم لم يـرتـبط بـفـترة زمـنـيـة واحـدة (مـقـاومة االسـتـعـمـار اإلجنـلـيـزى واحلروب مع
إسرائـيل) ولم يكن نـزوة طارئة حلـاكم مصـرى كان ومازال مـكروهـا من دول الغرب أن
ـصريه واالحـتـماء بـاجلنـسـيات األوربـية حرص كـثـير من األجـانب علـى رفض اجلنـسيـة ا
لـالسـتـفـادة من االمـتـيـازات االسـتـعـمـاريـة سـهل تــهـجـيـر الـكـثـيـر مـنـهم يـضـاف إلى ذلك
ـصـريـ انـقـرارات الـتـمـصـيـر والـتـعـريب وإجــراءات الـتـأمـيم كـان لـهـا تـداعـيـاتـهـا عـلى ا
واألجـانب عـلـى حـد سـواء ومع ذلك بـقى فى مـصـر مـجــمـوعـات من مـخـتـلف اجلـنـسـيـات
واألديان وشـخـصيـة جـد " ناديـة كامـل " رغم أنه ولد فى مـصـر ويقـدمه الـفيـلم بـاعتـبارة
كهـربائى شـارك فى مشـاريع إلضاءة محـافظـات مصـر (بنـها) كان مـثله مـثل الكـثير من
ـصرية ألن أصـولهم أو ثقـافاتهم أو اليهـود الفـقراء الذين رفـضوا التـجنيس بـاجلنـسية ا
ثـروتهم لم تؤهـلهم لـلحصـول على جـنسيـات أوروبيـة ففضـلوا "الـبقاء «دون جـنسـية» حتى
يسـتفـيدوا من قـواعد (احلمـاية األجـنبـية لألقـليات) الـتى استـخدمـتهـا اإلمبريـاليـة الغـربية
كـمـبـرر السـتـمـرار الـهـيـمـنـة عـلى الـدول الـتى بـدأت تـسـعى لـلـتـحـرر من ربـقـة االسـتـعـمار

التقليدى "(٦).



≥¥∑

ـكن مقارنته بواقع الطفل الفلسطينى "نبيل" فاألول لذلك فما حدث للجد "روزينتال" ال 
ال تـنتـمى جذوره إلى الـبلـد الذى ولـد فيه ورغم ذلك رفض جـنسـيته بـينـما الـفلـسطـينى نزع
والده من أرضه ولم يتح له رفاهية التجنس او عـدم التجنس بجنسية وطنه لذلك كان غريبا
أن تـظهـر عـمـة " نـبيل " بـعـد رحـلـته إليطـالـيـا لـتتـحـدث عن أحالم أبن شـقـيـقهـا فى جـنـسـية
ـصرية مـنحهـا له بينـما تعـلن بأسلـوب ساخر - ال يـتفق مع الـنغمة يرفض حكـام بلد األم ا
شكلة أن فى بـلد بيسموها العامة للـفيلم -نقمتـها عليجهـة غير محدد االسم أو العـنوان : "ا
ـهم إن فى كـان نـاس عـايشه فـلـسـط يـسـمـوهـا عـزرائيـل يسـمـوهـا مـلوخـيـة مش مـهم ا
كـمواطـنـ فـيه وعنـدهـا ذكريـات وعـندهـا حـقوق وأراضـى وعايـزة تـعيش فى الـبـلد ده الزم
ـسـاواة والعـدل " وهى مـعـانى كـان يـنـبـغى وضـعـهـا فى االعـتـبـار قبل يـكـون فى نـوع من ا

زيارة اخملرجة وعائلتها إلى إسرائيل.
 قبل نهاية رحلة اجلدة " نائلة " وعائالتها إلى إيطاليا تقدم الكاتبة اخملرجة مشهدين ال
حض الـصدفة أعـتقـد أن مغـزى تتـابعـهما كـان خافـيا عـليـها إال إذا كان تـصويـرهمـا  
شـهد األول يـتـجول الـطفل نـبيـل مع خالـته اخملرجـة فى سوق وهـذا أمر غـيـر مطـروح فى ا
دينة يشـد انتباهه رأس خنزيـر مطهى فى فاترينـة محل للمأكـوالت تقرر اخلالة شراءها با
ـقـر إقـامة ـشـهد الـثـانى  له فـينـصـرف حـامال لـفـافة الـرأس وهـو فى ذروة سـعـادته فى ا
العـائـلـة يقـدم الـطفل الـرأس جلـدته فتـأخـذها وعـلى مالمـحـها ابـتـسامـة عـريضه واسـتـعداد

لتجهيز وجبة شهية ألسرتها الصغيرة بطلتها رأس اخلنزير!
ـسلـم والـيهـود على حد ـفروضـة على ا نـحن هنـا فى حالـة تمـرد على تـقالـيد الـطعام ا
سـواء فـاإلسـالم حـرم فى قـرآنه حلم اخلـنـزيـر والــيـهـودى ال يـأكل إال حلم احلـيـوانـات ذات
اذا األربع بشـرط أن يكون لها ظلف مـشقوق وليس لها أسـنان واخلنزير له أسنان(٧) إذن 
هـذا الـتــمـرد ومـاذا تـسـعى اخملــرجـة من ورائه? هل لـلــتـأكـيـد عـلـى أن أسـرتـهـا حتـررت من
الـتـابـوهـات الـدينـيـة الـيـهـودية واإلسالمـيـة بـعـد أن أصـبحـت جترى فى عـروقـهـا دمـاء كـاقة
ـثال.? أم يـأتى هذا الـتمـرد للـتمـهيد األديان الـسمـاوية فى حـالة " كـوزموبولـيتـانيـة " نادرة ا

تعلقة بإسرائيل ? لتمرد آخر على التابوهات السياسية وخاصة ا
يـرى مفكرنا الفـلسطينى األصل " جوزيف مـسعد "إن صراع الفيـلم هو فى حقيقة األمر
صراع " نـادية كـامل " إلقنـاع والدتـها ووالـدها بـزيارة إسرائـيل إنهـا حترض عـلى الوضع
ه لـنا على أنه مـأساة األم ولكن نـادية هى من يدفع أمـها (وأباها) بأكـمله والذى يـتم تقد
هى من يتحدث بالنيابة عن أمها وجتسد دوافعها ومخاوفها طوال الفيلم إن " سلطة بلدى"
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يوثق بدون قصد لألسلوب الذى تقوم فيه "االبنة اخملرجة " باقتياد " نائلة " ببطء على طريق
الذهـاب إلى إسـرائيل تـسألـها " نـادية " بـشكل مـبـاشر (قـولى يا أمى ألـيس لك أقارب فى
إسـرائـيل ? كيـف حدث أن بـقـيتى خـمـسون عـامـا دون رؤيتـهم ?) فـتـرد األم (احلق أننى لم
أفكر كثيـرا فى األمر) وتضيف (لقد بدأت مقاطـعة إسرائيل من قبل كل العرب وأنا كنت قد
ـصـرى الـعـام أعـلم بـالـطـبع أنـهم غـيـر مـسـئـولـ عن ـوقف ا أعـتـنـقت الـقـومـيـة الـعـربـيـة وا
السياسة اإلسرائيلية ولكن كـان هناك شعور أنهم من فعلوا ذلك لقد غادروا مصر وذهبوا
ــكـان بـالـذات) بل إن نـائـلــة تـعـلن (هـؤالء األقـارب لم أفــكـر فى زيـارتـهم كل هـذا إلى هـذا ا
الـوقت ألكثـر من خمـس عامـا (قطع مـونتـاج) ثم أردت رؤيتـهم خاصـة وأنى أتصور أنه لم

يكن من الصحيح أن أقطع صلتى العائلية بهم جملرد أنهم فى إسرائيل(٨).
عمومـا فيلم " سلطة بلدى "هـام ويحتاج إلى أكثر من هذا احليز لـتقييمه  لذا نكتفى فى
هـذه الفـقرة بـاإلشـارة إلى داللة مـساهـمـة عدة شـركات أجـنـبيـة فى إنتـاجه أهـمهـا الشـركة
وضوعات الفرنسية     Les Films d, Ici france الذى تأتى مشاركتهـا فى سياق اهتمامها با
الـتى تبرز الوجه اإلنسانى للـشخصية اليهوديـة فى ظل أوضاع إنسانية متـباينة تبدأ بعوالم
بهرة وتنتهى بفظائع الهولوكست ولم يكن مفاجئا لنا أن جند فى قوائمها أفالما هوليوود ا
مـثل : " مـوسـيـقـى لألفالم : بـرنـارد هـيـرمـان "١٩٩٢" الـعـزف عـلى الـكـمـان فى روتـشـيـلـد "
١٩٩٦ " باخ فى أوشـيفـيتـز " ١٩٩٩وهى تركـز عـلى شخـصيـات حقـيقـية يـهوديـة يصـاحبـها
ا تصبح شخصية "نائلة وسيقـى وهنا ر أينما كانت حالـة من العبقرية فى الفن وخاصة ا
اضى وذجـا إنسانيـا يكشف لـلعالم الـتقلـبات التى تـعرض لهـا اليهود فـى القرن ا كامل " 
وكـيف استـمروا مـحافظـ على إنـسانـيتـهم ونقـائهم فى ظل أى عـقائد وسـياسـات فرضـتها

الظروف عليهم. 
راعى األملراعى األمل

صـريـة يبـدو أن " سلـطة بـلدى " أصـبح مرجـعا ـنشـورة فى الصـحافـة ا ووفـق اللـمواد ا
ـوضـوعـات وأخــبـار عن فـيـلم ـشــاريع سـيـنـمــائـيـة أخـرى فـقــد طـالـعـتـنــا فى عـام ٢٠١٠ 
ـنـاضل اليـسـارى الراحل يـوسف درويش بـعنـوان "يوسف تسـجـيلى يـرصد مـسـيرة كـفاح ا
درويش.. راعى األمل " إخرجه عمرو بـيومى ووكتب له الـسيناريـو الصحفى "سـيد محمود".
ويـضم لـقاءات مـصـورة أجراهـا فـريق العـمل مع " يـوسف درويش "قـبل عام من رحـيـله عام
٢٠٠٦  وتسـجيالت نـادرة عن نشأته فـى أسرة مصـرية يـهوديـة من طائفـة اليـهود الـقرائ

وحـصولـه على لـيـسانس احلـقـوق من فـرنسـا سـنة  ١٩٣٤وإشـهـار إسالمه فى عام ١٩٤٧ 
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. كمـا يضم ودوره فى مـعـاداة احلركـة الـصهـيونـيـة ورفضه اسـتـيطـان الـيهـود فى فـلسـطـ
حوارات مع أكثـر من ٢٠ قيـادة يسـارية من مرافـقيه فى مـراحل العـمل السيـاسى اخملتـلفة

عروفة" بسمة ".  مثلة ا وشهادات من ابنته الناشطة احلقوقية «نوال درويش» وحفيدته ا
ـهم أن الفيـلم كما تشـير صحـيفة روز اليـوسف فى أعداد متـتالية تـكفل بإنـتاجه شركة ا
ـدة خمسة ـسلسالت الروائـية بعد أن تـوقف العمل فيه  مصـرية اشتهـرت بأنتاج األفالم وا
سـنـوات ألسبـاب إنـتـاجـية وهـو مـا يـعـنى أنه كان مـواكب الـفـيـلم " سـلطـة بـلـدى " ولـكنه لم
يــحــظى بـدعـم خـارجى مــثــله سـواء عـن رغـبــة من أصــحـابه أو لــرفض اجلــهــات اخلـارجــيـة
سـاهمة فى إنـتاجه ونـرجح االحتمـال الثانـى لعدة أسـباب منـها أن " سـلطة بـلدى "حتدث ا
عن صــهـايـنـة ولــكـنه لم يـرفع أى شــعـارات مـنـاهــضـة لـهم ولم يــركـز كـثـيـرا عــلى الـنـشـاط
الـشيـوعى لبـطـلته وزوجـهـا بل إنه يـختـلق مشـهـدا يضع فـيه الـزوج " سعـد كـامل " صاحب
ـصـرى فى موقـف يدعـو لالسـتـخـفـاف من قـنـاعاته الـتـاريخ الـنضـالى الـطـويل مع الـيـسـار ا
عندما يعلق أحد أقارب زوجته أثناء زيارته لتل أبيب" كنت أعتقد أنه لم يعد هناك شيوعيون
فى الـعـالـم " فـتـأتى إجـابـة سـعـد كـامل: " ال يـوجـد شــيـوعـيـون كـمـا تـقـول ولـكن هـنـاك روح
الشـيوعـيـة انا روح الـشيـوعـية "فـيـرد علـيه قريب الـزوجه مـجامال : "كـلـنا شـيوعـيـون نظـريا
ولـكن لــيس عـمـلـيـا" ! يـضـاف إلى ذلك أن فـيــلم" يـوسف درويش.. راعى األمل "يـبـدو وكـأنه
ـعروفة ريـبورتاج يـعتـمد عـلى حوارات ولـقاءات مع أقـاربه وبعض الـشخصـيات الـيسـارية ا
زج أحداثه التسـجيلية بـشخصيات من المح الـتقليديـة  بينـما تخطى " سلـطة بلدى " تلك ا
أصـول أمـريـكـيـة وإيـطـالـيـة وإسـرائـيـليـة وفـلـسـطـيـنـيـة فى إطـار يـشـبه الى حـد مـاالـدراما -

ليئة بالتفاصيل اإلنسانية وبعناصر ال تخلو من اإلمتاع والتشويق.  التسجيلية ا
مصريون فى الظل مصريون فى الظل 

شترك أو احملـلى هو الوحيد على سـاحة األفالم التسجيـلية فقد ظهر ولم يـكن اإلنتاج ا
نـوع آخر يـتحدد مـساره الـفكـرى واإلنتـاجى فى إطار مـشروعـات تخـرج للـتدريب الـصحفى
ركز الدولى لـلصحفي  ICFJ فى الصحافة عبر اإلنترنت تـقيمها جهـات دولية مانحـة مثل ا
االستقصائـية بواشنطون الذى ركز نشاطه خالالألعـوام األخيرة على إعداد بحوث وتقارير
وأفالم يشارك فيـها مجـموعة صحـفي من بـلدان مختـلفة من ضـمن إهدافهـا تغطيـة قضايا

حساسة تتعلق بالنزاعات الدينية وتتجاوز احلواجز اإلقليمية(٩).
ــعـدة بــإحــدى الـقــنـوات فى هـذا اإلطــار أعــدت وأخـرجـت وقـدمت " إيــريــنى مـعــوض "ا
"Egyptians in the Shadow.  ـصرية حتقـيقا فيـلميـا بعنوان "مـصريون فى الظل الفـضائية ا



≥µ∞

أشارت فيـه إلى الظروف الصـعبة التى تـعرض لها أبـناء الطائفـة اليهوديـة فى مصر مع بدء
ـتتـالـية فى إطـار حوار مع فـتـاة مصـرية من أصل الـصراع الـعـربى اإلسرائـيـلى واحلروب ا
يهودى حتكى - فى الظل - دون أن تكشف مالمحها عن جدتها اليهودية التى قررت عدم
صـرى لم تسـتـخدم الـفتـاه كراويـة ألحـداث لم تعـايشـها الهـجـرة واالنصـهار فى اجملـتـمع ا
ـا انـحـصـر دورهـا عـلى بـلـورة نـتائـج ماحـدث جلـدتـهـا وأمـثـالـهـا وهـو ما يـشـكل مالمح وإ
حـاضـرها فـى بـدايـة الـفـيلـم تـقـول: "الـنـاس بتـخـاف تـقـول جـدى يـهـودى ولـو قـلت إن أمى
يهـودية وإن أنـا يـهوديـة سيـنظـر إليك... " ومن هـذه الفـقرة تـنـطلق مـعدة ومـقدمـة الفـيلم فى
تقد عرض مـدعم بلقاءات مع مواطـن عادي ورجـال فكر ودين وسيـاسة وأمن باإلضافة
إلى صـور ثابتـة ومتحركـة ترصد ماكـانت عليه حـياة اجملتمع الـيهودى وأنـشطته االجتـماعية
ـنتـشرة فى أحـياء الـقاهرة ثم عـابد ا نشـئات الـيهـودية الـشهـيرة وا والريـاضيـة والفـنيـة وا
لقطـات تعـكس تداعيـات ما بعـد قيام إسـرائيل من حـروب وهجرات يـهودية ومـا تخلـلها من
أحـداث عـنف وإرهاب وجتـسس وتـهريب مـتفـجـرات وأسلـحة وأخـيرا لـقـطات حلـارة اليـهود
تـهالـكـة حتتـفظ أبوابـهـا بالـنجـمة الـسـداسيـة الشـهـيرة  وبـداخلـها الـتى ما زالت مـنازلـهـا ا
زج بعضهن ب وقائع متضاربة ولكنها نسوة مازلن يتذكرن جيرانهن اليهود بكل خير و
تؤكـد أن " ناصر " تسـبب فى معاناة شـديدة ليهـود مصر فتـقول احداهن : " عبـد الناصر
ده بـقى يخـليـهم يسـيبـوا األكل على الـبوتـاجاز ويـطلـعهم من الـشقق فـورا على طـول باعوا
الـبيـوت بـرخص الـتراب احـسن بـيت يـتبـاع بـألـف جـنـيه وثالثـة آالف جنـيه خـدوهم غدر "
ولـكنـها تـستـدرك قائـلة : " كـان فى واحد هـنا فى ثـالث دور عنـده تسجـيل بيـكلم إسـرائيل "
ذيعـة: "كان جاسـوس?" آه كان خارق احلـيطة وحـاطط برواز وراه السلكى ده فتـستفـسر ا

بقى اللى هيج الدنيا عندنا هنا فى البيت " 
ورغم أن فيلم "مـصريون فى الظل "   .Egyptians in the Shadow حاول الـتقلـيل من قيمة
صرية من التواجد اليهودى فى مصر فإنه من ناحية أخرى حاول التوازن آراء اجلماهير ا
فى عـرض اآلراء اخملتلفـة لرجال الـفكر والـدين والسياسـة وخاصة جتـاه ناصر وثـورة يوليو
لـيصل بـنا فى النـهاية إلى أن مـن حاول البـقاء من اليـهود فى مـصر واالنخـراط فى اجملتمع
ـتـتـالـيـة تـتـحـول من الـتسـامح إلـى الشك الـذى بـدأت نـظرتـه فى ظل الـصراعـات واحلـروب ا
واالرتـيـاب والـتـخـويـن وأحـيانـا الـعـنـف كـان عـليـه أن يـقـدم تـنـازالت مـجـحفـة فـى مـقـدمـتـها
التوارى وراء دين آخر وهو ما تبلوره الفتـاة اليهودية فى نهاية الفيلم بقولها: " قليل دلوقت
تالقى واحـدة يهوديـة فضلت يـهودية كـلهم إلما بـقوا مسـيحيـ إلما مسـلم والدهم خدوا
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دين األب وده طـبيـعى لـكن الـيـهـود مش بـيـقـتـنـعـوا بالـورق يـعـنى أنـتى لـو اتـولـدت يـهـودية
حتموتى يهودية. 

ا االختالف نهاية تذكرنا ببعض مؤلفات إحسان عبد القدوس السابق اإلشارة إليها ر
الوحيد هو أن الفيـلم يدعونا ب فقراته إلى الـتفرقة ب الصهـيونية واليهوديـة كديانة بينما
اسـتطاع إحسان بعد مـعايشته احلميمـة لليهود أن يكتشف مـع قيام إسرائيل ما يدعوه إلى
الـتحـول فى تفـكيـره السـياسى وهـو التـحول الـذى تبـلور لـديه فى القـناعـة " بتـأكيـد سيـطرة

الصهيونية على كل يهود العالم.. كل يهودى صهيونى "(١٠). 
عن يهود مصر عن يهود مصر 

وفى مـنـتـصف عـام ٢٠١٢ أنـتـهى اخملـرج الـشـاب " أمـيـر رمـسـيس " من إخـراج الـفيـلم
انية (د. ب. الوثائقى" عن يهود مصر " (٥٢ ق) فالفيلم كما قال رمسيس لوكالة األنباء األ
ا) "يرصـد جوانب من حـياة مواطـن مـصري يـنتـمون للـطائـفة اليـهوديـة فى النصف األول
ـعروفـة بـالعـدوان الثالثى". من القـرن الـعشـرين وحتـى خروجـهم الكـبـير بـعد حـرب ١٩٥٦ ا
ـصـرى من مـجـتـمع مـلىء وأوضح أن الــفـيـلم "مـحـاولـة لـرصـد الــتـغـيـر فى هـويـة اجملـتـمـع ا
بـالـتسـامح وقـبول اآلخـر فى الـنصف األول من الـقـرن العـشـرين وكيف حتـول تـدريجـيا عن

فاهيم الدينية بالسياسة إلى مجتمع يلفظ هذا اآلخر من داخله". طريق خلط ا
واقف الـرسمية والـشعبيـة والدينية فى وتابع أنه يـرصد فى الفيـلم الكثيـر من الوقائع وا
الـسـياقـ اجملتـمـعى والسـياسـى بيـنهـا دور الـقصـر والبـولـيس السـياسى فـى مقـاومة تـيار
ـنـاهضـ للـصهـيونـية. ثـقفـ اليـهود ا اليـسار الـوطنى الـذى كـان ينـتمى إلـيه العـديـد من ا
صري حكـاياتهم عن سنوات إقامتهم فى يستـعرض الفيلم --على لسان عـدد من اليهود ا
مـصـر وعالقـاتـهم بـجيـرانـهم وزمالء الـعـمل والـدراسـة وكـيف تـغـيـرت األوضـاع سـريـعا إلى
الــنـقـيض بـعـد احلـروب بـ مــصـر وإسـرائـيل مـركـزا عـلى حــقـبـة صـعـود جـمـاعـة اإلخـوان
سلـم ثم حقبة حكم الرئيس الراحل جمال عـبد الناصر اللت يعتبـرهما الكثيرين النهاية ا

احلقيقية لوجود اليهود فى مصر.
اضى التى كانت يركز الفيـلم - كما يقـول فى حواره -على مصر فـى أربعينات الـقرن ا
الـسمـة الرئيـسية لـلبالد فـيها حتـمل طابعـا "كوزمـوبوليـتانيـا" تتنـاغم فيه عـشرات اجلنـسيات
ا أصبح الوضع عليه بعد ذلك وصوال إلى ومختلف الديـانات دون أزمات مجتمعية مقـارنة 
ـصري من أبـناء للوطن الى األلفـية اجلديـدة وكيف حتول يـهود مصر فـى نظر الكـثير من ا

أعداء له.
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ـا أهم ما يـلـفت الـنظـر فى جتـربة " أمـيـر رمـسيس " أنه يـتـعـامل معـهـا بدون دوافع ور
شخصـية متل " نـادية كامل " أو " بـسمة " ويـبدو أنه كـتب الفيـلم كمشـروع يعكس قـناعاته
التى سـبق أن طـرحـهـا بشـكل غـيـر مبـاشـر فى فـيـلمه الـكـومـيدى " ورقـة شـفـرة" ٢٠٠٧وفيه
يتـعامل مع الـيهـود وتاريخ اضطـهادهم فى بـابل ولكن فى إطـار ال يسـتوعـبه - كمـا سنرى
فـخخه الـتى يـسعى الـبعـض توصـيلـها ـدرب على الـرسـائل ا ـتـفرج ا فى سـطور تـاليه-إال ا

للمشاهد. وهذا أمر طبيعى من أحد تالميذ الراحل يوسف شاه !!
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إسكندرية - نيويورك إسكندرية - نيويورك 
يوحى لـنا يـوسف شاهـ عندمـا ينـهى فيـلمه األول من سـيرته الذاتـية " إسـكنـدرية ليه "
ـشـهـد لـتـمـثـال احلــريـة وهـو يـبـتـسم بـخـبث مـع أصـوات غـنـاء احلـاخـامـات الـيـهـود  ١٩٧٩
الـقـادم إلى مـينـاء نـيويـورك بأنه انـتقـل من دائرة احلـوار والتـعايـش مع اليـهود فى مـصر

تعصب اليهود فى أمريكا .  (عالقته بعائلة سوريل) إلى دائرة النزاع والصراع مع ا
لـكن من يـشـاهـد " إسكـنـدرية - نـيـويـورك " ٢٠٠٤ سيـشـعـر أن نهـايـة" إسكـنـدريـة ليه "
ـفاجـئة فى مـناصـرته للـيهود كـانت خادعـة  هدفـها خـلق حالـة توازن مع اجلـرعة الـزائدة وا
ـشـدوه بكـل ما هـو يـهـودى وظل احللم األمـريـكى كـما داخل الـفـيلم  ,فـقد تـصـاعـد موقـفه ا
يـقـول من خالل شـخــصـيـة " يـحـيى " يـراوده بـعـد عـودتـه من أمـريـكـا لـسـنـوات طـويـلـة وأن
تساؤالته حول جـدوى اإلعجاب بأمريكا بدأت بعد الـعدوان الثالثى على مصر وأثناء إعداده

لفيلم "باب احلديد" مع كاتب السيناريو "عبد احلى أديب" :
ـا جـينـا للـجـد أديهم وقـفوا مـعـانا إحـنا يـحيـى : شفت األمـريكـان لـسه فيـهم أمل يـعنى 

ووقفوا إسرائيل وإجنلترا وفرنسا عند حدهم 
أديب : أنت بتخرف تقـول إيه اللى وقف احلرب اإلنذار الروسى مش اإلنذار األمريكى

أمريكا حتفضل ملخبطاك أحسم موقفك يايحيى يا منتمى لهنا إلما لسه بتحلم بأمريكا 
يحيى : هو فيه تناقض ب ده وده ? 

أديب : آه فيه أمريكـا استعمار أوسخ ميت مره من االستعـمار القد وبكره أفكرك لو
فيه حد حيقطم ظهر البلد دى حيكون أمريكا 

شـهد بـتوجـيه طعـنـات موجـعة ألسس اجملـتمع األمـريكى  ويـنطـلق " شـاه " من هـذا ا
الـقائمـة بالـنسبـة له على الـقسوة والـعنف والـعنصـرية وال يـستثـنى منـها -- كمـا سنرى --
ـزدحمة يرافقه من سوى اليهود !!! ثم يـنهى فيلـمه ببطله " يحـيى" وسط شوارع نيويورك ا

خارج الكادر أغنية يقول مطلعها : 
موال الغربة صبح سك والناس مساك 
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نيويورك بتقتل أى حن والفرح بيخرج منها حزين
نيويورك نيويورك بتقتل أى حن

ـاذا  تـرحـيل فـتـرة دراسـة يــوسف شـاهـ فى أمـريـكـا إلى اجلـزء ويـصـبح الــتـسـاؤل 
الرابع من سيرته الذاتية الذى ظهر بعدربع قرن من اجلزء األول رغم أن التسلسل الطبيعى
كان يفـرض عليه التـعامل مع تلك الـفترة فى اجلـزء الثانى " حدوته مـصرية " ١٩٨٢ أو على
أكـثـر تـقـديـر فى اجلــزء الـثـالت " إسـكـنـدريـة كــمـان وكـمـان " ١٩٩٠ ?يـبـدو أن شـاهـ رغم
فرطة والتى تبرز بـشكل مرضى فى " إسكندرية - نـيويورك " كان ينتظر حلسم نرجسـيته ا
سـئولة عـن تمويـل معظم مـوقفه جتـاه سيـرته األمريـكيـة إشارات خـارجيـة تأتـيه من اجلهـة ا
أفالمه األخيرة وهى فرنسا  والدليل أن كل أفالمه التى رفعت راية العداء ألمريكا :اآلخر "
١٩٩٩ (وفيه تـهـبط ملـيونـيـرة أمريـكـية إلى مـصر من أجـل االحتـيال لـلـحصـول على أراضى
مشـروع مـجمع األديـان الذى اقـتـرح السـادات إقامـته فى سـينـاء بـعد اتـفـاقيـات السالم مع
إسـرائيل) " ١١ سبتـمبر " ٢٠٠٢  " إسكـندرية -- نيـويورك " ٢٠٠٤-- كانت من اإلنتاج
شترك مع فرنسـا بل وتعد أفالما فرنـسة قبل أن تكون مصـرية جميعهـا ظهر متوازيا مع ا
ـعلـنـة لإلستـراتـيـجة األمـريـكيـة فى الـتـعامل مـع أوروبا عـقب الـتدخل ـعـارضة الـفـرنسـيـة ا ا
ـسـلـم فـى البـلـقـان فى نـهـاية الـتـسـعـيـنيـات من الـقـرن الـعـشرين ,ثم نـاصـرة ا األمـريـكى 
تحدة نفسها فى حربها على اإلرهاب تداعيات أحداث١١ سبتمبر ٢٠٠١واعتبار الواليات ا

ة .  ى الوحيد القادر على إدارة شؤون الكرة األرضية فى مفهوم العو القطب العا
 ومع ذلك لم تسعف شاهى نالسنوات القليلة التى قضاها فى أمريكا وحتديدا فى معهد
بـاسادينا بـكاليفـورنيا عـلى أن توفر له أحداثـا لفيلـمه تعتـمد على وقائع أو تـداعيات أو حتى
أحالم تصب فيـسيرته احلقيقية بعـد ان استهلكها جميـعها فى األجزاء الثالثة السابقة  ولم
يعـد أمـامه سوى إضـافـة أحداث وشـخصـيـات رئيـسيـة من وحى خـياله وأن يـخـتار لـبطـولة
فـيـلـمه راقص بــالـيه شـابـا يـلـعب دورى "يــحـيى" وابـنه "إسـكـنــدر" الـذى لـيس له وجـود عـلى
وسـيقـية واسـتعـراضات ـشاهـد ا مـستـوى الواقع لـيصـبح وسيـلتـة حلشـو أحداث الـفيـلم با

صرية.  أخوذ بعضها من ريبورتوار دار األبرا ا الباليه ا
سارح األمريكية "إسكندر"  الفيلم بأكمله يحكى قصـة خيالية عن أهم راقص باليه فى ا
شـهور "يـحيى" فى نـيويورك ـصرى ا يـحضر بـرفقـة أمه "جيـنجر" مـهرجـان تكـر اخملرج ا
هرجان بفيـلم " باب احلديد "والندوة الناجـحة التى أقيمت على شرف اخملرج وبعد افـتتاح ا
تصـرح األم البنهـا ولصديـقهـا القد " يـحيى " بـأنهمـا أب وابن اخملرج الـعربى يفـرح بابنه
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عـهد من ٥٠ سنة ثم عاود اللـقاء بها بعد ربع قرن من صـديقته التى أحبهـا أيام الدراسة با
فـكان أبـنه غـيـر الـشـرعى واالبن يـصـطدم بـذهـول وإحـبـاط بـأن يكـون أبـاه عـربـيـاً قادم من
ـا يـبثه اإلعالم ـتخـلـف اجلـمـال وكـنتـيـجة حـتـمـية  بالدتـعـيش فى اخلـيام ويـركب سـكانـهـا ا
شـهد ـسـلمـ يـأتى ا األمريـكى بـعد أحـداث سبـتـمبـر من مـشاعـر الـكراهـية ضـد الـعرب وا
ـارس الـفن األخـيـر ب األب وابـنـه لـيـؤكـد صعـوبـة الـتـواصـل ب األثـنـ رغـم أن كـلـيهـمـا 
ويـحترفه مع كلمات إنـشائية يرددهـا األب الغاضب من قسوة االبن وعنـصريته: "الفرق اللى
بـينـك وب جـينـجر (األم) هـو الفـرق بـ أفالم هولـيوود فى األربـعـينـات وأفالم اليـوم دول
الفرق ب شياكة فريد أستير وغالظـة أستالونى الفرق ب الساللم البيضه اللى نازلة عليها
جنمه من الـسما ووراهـا أوروكسـترا ومـزيكا حتس أنك عـايش فى اجلنه واحلـيوانـية بـتاعة

أفالم األكشن والسوبرمان األمريكانى اللى ما فيش حد بيغلبه!". 
ـا يـتـفق مـعـها ـعانـى الـتى ر بـ طـيـات هـذه الـقـصـة يـعـرض شـاهـ ثلـة مـن القـيـم وا
الـكـثـيـريـ مـثل :الـتـفـريق بـ الـيـهـودية والـصـهـيـونـيـة والـتـسـامح بـ األجـنـاس فى مـصر
الـكوزموبـوليـتانـية والـسامـية كـعنـصر مـشتـرك ب الـعرب والـيهـود ولكن هـذا ال يعنـى أننا
مطـالبون بـاالستـسالم لألطر الـتى قدمـها كـبراهـ عليـها ألنـها كـانت تعـتمـد على كـثير من
عـناصر التـحايل وااللتـفاف فهو يـستنـكر فى بداية الـفيلم رفض شـركات التوزيع االمـريكية
التـعامل مع أفالمه ألنـها تنـاصر عـبد النـاصر والـعرب وعنـدما يـعبر " يـحيى " عن إسـتيائه
وقف لواحد من مدراء تـلك الشركات باعتـباره يهوديا من أصـدقائه القدامى يأتيه من هـذا ا
ـهنـة أغلـبـهم من اليـهود الـرد"انت عـارف قد إيه بـقدرك بس انت عـارف الـلى بيـشتـغل فى ا
ودول ما بيحبـوش ال العرب وال عبد الناصر أنا يـهودى بس مش صهيونى لكن لو حطتنى
مـكان االخـتـيار تـشجـيع عـبد الـنـاصر والـعـرب وال إسرائـيل طـبعـا حفـضل إسـرائيل" وهى
إجابة تـلتقى فـى الواقع مع مواقف شـاه نـفسه من العـرب وعبد الـناصـر كما طـرحها فى
فـيـلـمى "إسـكـنـدريه لـيه" و"إسـكـنـدريـة كـمـان وكـمان" وفـى أفالم أخـرى خـارج إطـار سيـرته
ا يـعنى أن عـلينـا عدم الـتحـامل على الصـهايـنة ألن هـناك مواقـف ثابتـة يتـخذها الـذاتيـة 

العقالء من أى جنس ودين !!
 ويعود شاه لـيستكمل أطروحاته عندما يجعل "يـحيى" يتصادم معه صحفى صهيونى

أثناء مؤتمره الصحفى فى مهرجان نيويورك: 
الـصـحـفى: انت مـصـرى ومـصـر مـاضـيـة مـعـاهـدة سالم مع إسـرائـيل لـيه بـقى بـتـحـشر

نفسك فى كل معارك العرب? 
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صري عرب  يحيى: ا
كن حضرتك تكون عديللى أو الصحفى : والعرب سامي يعنى زى اليهود يعنى كان 

كن أمى !! 
يـحيى : مـعـلش انا حـعديـلـلك التـطـاول ده عشـان حاجه أهـم منك واألهم مـنك أن أقدم
لــكم ثالثـة من زمــايـلى كــانـو بـيــدرسـوا مـعــايـا فى كـلــيـة فـكــتـوريـا فى اإلســكـنـدريــة وإحـنـا
صـغيري إحـنا ماتـقبلنـاش من ٥٠ سنة جم النـهاردة علـشان يقابـلونى معاكـوا أزميريان
مـسـيحى أرثـوذكـسى أرمنـى  محـمـد على نـيـازى طبـعـا مسـلم وصـديـقى فريـدى نـدا على
فـكـره اخـتـه كـانت أول حب لـيه وطــبـعـا كـانت يـهــوديـة زيه كـنت عـايــز أجتـوزهـا لـكن أهـلى
رفضوا مش عشـان هى يهودية لكن كان عشان عمـرى ١٢ سنه كان عندنا فى اإلسكندرية
ـا كـنا ٣٠٠ ألف يـهودى ونـاس من أكـتـر من ١٢ جنـسـية كـنـا كلـنـا عـايشـيـ مع بعض و
كن حضرتك تسأل أمك !!!  بنقابل بنت حلوه ماكناش بنسألها بتصلى إزاى (للصحفى) 
ـعارض ـصريـ ا ـثل وقيـم العـرب وا ـتسـامح أو يـحيى الـنـاطق  إن صورة شـاهـ ا
وهفـنيا  ,ليس ضد الـصهيـونيـة بل ضد من سلب الـيهود للـصهيـونية هى قـناع سيـاسى 
حقهم فى احليـاة داخل مصر رغم أنهم ساميون مثل الـعرب وعاشوا فى وئام ب جيرانهم
كـما يـشكـلـون ثقال عـدديا فـيظل تـدليـس يخـلط مابـ العـدد احلقـيقى سـيحـي ـسـلمـ وا ا
لـتبس الذى للـيهـود فى مصـر والذى لم يتـجاوز قـبل قيـام إسرائـيل ال٧٠ ألفا وبـ العـدد ا
يقـدمه الفيـلم ويخـلط فيه مـا ب اليـهود واألجانب وبـ الطـوائف اليهـودية الـتى يشكل فـيها
الشرقيـ الناطقـي بالـعربية جـزءا ضئيال منـها كما يـتجاهل احلـقيقة الـتى تؤكد أن رحيل
ــصـريـ بـ أعــوام ١٩٥٤ ١٩٥٧ وهى األعـوام الـتى هــاجـر خاللـهــا أكـبـر عـدد الـيـهـود ا
يـقع فى األسـاس عــلى إسـرائـيـل والـصـهـيــونـيـة خـاصــة بـعـد فـضــيـحـة الفـون ١٩٥٤ مـنــهم
والـعـدوان الـثالثى (إجنـلـتـرا - فـرنسـا - إسـرائـيل) عـلى مـصـر١٩٥٦ الـذى قـلل " يـحيى -
ـسلم بـأن " اسـتعـمـار أمريـكا أوسخ شـاه "من قـبل من سـلبـيـاته فى ظل قنـاعـة صديـقه ا
مـيت مـرة من االستـعـمـار القـد " مـكـتفـيـا باالتـهـامـات اجلاهـزة الـتى حتـمل عـبد الـنـاصر

والعرب كل شىء!.
ـا هـو أهم وهو تـأكـيده من خالل أحـداث وشـخصـيـات فيـلمه أن كـل هذا يـأتى تـمهـيدا 
حـياته الفـنيـة فى أمريكـا كانت مـوقوفة عـلى الشخـصيـات اليهـودية التى عـايشـها أثنـاء فترة
صـرى) أثناء صـعوده الـفنى على مـسارح الـباليه فى دراسته وعايـشهـا ابنه (األمريـكى - ا
نـيويورك  ثم عودته بعد ٥٠ عـاما ليلتقى بـآخرين من أمثال مدير مـهرجان نيويورك الذى ال
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ـتحدة ا أيضـا فى ١٧ جامـعة فى أنـحاء الـواليات ا يكـتفى بـعرض أفالمه فى نـيويـورك وإ
بوصفه واحدا من أهم مخرجى العالم . 

جينجر : ده من أهم مخرج العالم كله 
إسـكندر : ولـو برضه عربى أنـا اتولدت أمـريكانى وعـشت عيشـة أبويا أمـريكانى (زوج
األم الذى قام بتربيته) وأستاذى يهودى وكل اللى بيشتغلوا فى الفن والشو بيزنيس يهود
ـشكـله ? ما أديك شـفت يـحيى بـيتـعـامل إزاى مع اليـهود وله أصـحاب جـينـجـر : وف ا

عايش هنا بيحبوه ويحترموه
 وكـيـفمـا اجته الـناقـد فى حتـلـيله لـهـذه اجلمل احلـواريـة فى إطـار أحداث الـفـيلم سـيـجد
نفسه وجها لوجه امام شخصيات تـنتمى لعالم الفن األمريكى الذى يهيمن عليه اليهود وهى
تـتغـزل فى عبـقريـة وإبداع وجنـاح وجرأة "يـحيى"  فـفى معـهد بـاساديـنا حتتـضنه أسـتاذته
"Shanewise"( مـاجـدة اخلـطـيب) دون كل الـطـلـبه ألنه األكـثـر مـوهـبـة ووعـيـا وقـوة شـخـصـية
وقدرة على احلـديث بأربعة لـغات وعندمـا يعتقـد أفراد دفعته أن رسـوبهم أصبح حتـميا بعد
عهد وإذعان ـعهد لبـروفة كان يجـريها فى إحدى صـاالت ا رفض " يحيى " حـضور عميد ا
يـأتى حفل الـتخـرج لـيفـاجأ اجلـميع العـميـد لـرغبـته فى صمت وسـط غضب وخـوف اجلمـيع 
بـالـعـمـيـد وقـد حتـولت مـالمـحه الـعـبـوسـة حتت حلـيـته وأنــفه الـضـخم !! إلى مالمع بـشـوشـة
تـرتسم عـليـهـا عالمات الـوعى برسـالتـه التـعلـيمـية واحـترامـه خلصـوصيـة الفـنان فى حلـظات
عـهد بـتـقد شـهادة الـدبلـوم له  حيث انه إبداعه أنه يـخص " يـحيى " من بـ كل طالب ا
عهـد!!: "لو كان عليه ـواد إلول مرة فى تاريخ ا الوحيد الذى حـقق تفوقا عظـيما فى جميع ا
ـا ترجـع مصـر وتكـلم أهلك كـنت أتـمنى أسـلمـك شهـادة دكتـوراه تسـتـاهل أكتـر من كده و
عــنى قــول لـهـم إن فى أسـتــاذ لــيه رغم جــنـونـى كـان بــيــقـدرنى قــوى ويــتـمــنــالى كل اخلــيـر

وماتنساش تسلم لى على أبو الهول " !! 
فسـنجد أيضا " بونى "زميلته عهد وكان "يحيى" مـؤثرا فى كل من عايشهم داخل ا
قـربة مـن جيـنجـر تتـذكره بـعد مـرور ٥٠ عامـا علـى تخـرجه عنـدما تـخبـر " اسكـندر " ا
وعلى مالمحها ابتسامة مليئة بـالشجن وخلفها الشمعدان اليهودى ذو الفروع السبعة
ـينـوراه) وعلى صـدرها تـتدلى جنـمة داوود : " يـا شيخ رجـعتنى ٥٠ سـنه لورا بس (ا
شاكل اللى كانت تعرف الواد يـحيى ده كان أمه دعياله طول عمره مـحظوظ بالرغم ا
ـا كـان عـمــال يـطـلع يـطــلع يـطـلع فى نــفس الـوقت كـنت أنــا وأمك بـنـتـدهـول عــنـده إ

وبندوق الذل " 
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وعنـدما يـستـنـكف " إسكـندر " سـخريـة " يـحيى " مـنه ومن تاريـخ أمريـكا مع الـشعـوب وهو
كن مقارنـتها بعـظمة وقوة أمـريكا  جند مـدربه اليهودى الذى القادم من بـالد متخلفـة وال 

خلق منه جنما فى عالم الباليه يتصدى له بعنف وقد تملكته ثورة من الغضب :
ــكن  أســتــاذ الـبــالــيـه : انت راجل مــتــحــضــر أنت ? ابن راجل إســكــنــدرانى ? مش 
اسكنـدرية كافافيس و...  ,و....... و...... نـيويورك نفـسها كانت تـتمنى تكـون على مستوى
اسكندرية فى الثقافة واحلب والـتسامح أنت عارف أن أنا يهودى عشت فى بولند أيام ما
كان الـيهود مضـطهدين فى أوروبا كـان اليهـود فى مصر وفى اإلسكـندرية بالـذات عايش
صري فى منتهى األمان أنا أخويا عاش هناك ومات واندفن هناك ومئات من أصدقائه ا
مشـيـوا فى جـنـازته دى آخـر مـرة تـشـوف وشى فـيـهـا لـغـايـة مـاربـنـا يـخدنـى ويريـحـنى من

العجرفة بتاعتكم دى 
إسكندر : (يناديه) 

األسـتـاذ : مـا تـتـكـلـمش مـعـايا خـالص لـو لـسه فـى كالم يـبـقى تـروح تتـفـرج عـلى أفالم
كن تعرفه أكتر وصدقنى انت الكسبان !! يحيى 

 وهكذا تـنحصـر قيم التـحضر واإلنـسانـية وعدم الـتميـيز ب الـبشر واإلخالص فى أداء
كن أن نـسميـهم (األغيار األمـريكان !!) إلى الـرسالة عـلى اليهـود دون غيرهم  ,ويتحـول ما
ـهنية  حتى " إسكندر " الـذى يكتسب نبوغه الفنى من ـاذج مليئة بالسلـبيات السلوكية وا
أبـيه " يـحـيى " يـبـدو أنه تـشـرب سـلـوكه من أمه ومـن احلـياة فـى رعـايـة زوجهـا  فـاألم رغم
مقارنات " يحيى " التى جعلتها تمثل رومانسيات هوليوود خالل األربعينيات كانت تبدو من
مـنـظـوراخملـرج شـاهـ فـتـاة جامـحـة يـتـسـرب الـيـسـلوكـيـاتـهـا الـكـثـيـر من نـواحى الـضعف
فتـتحول مـن زميلـة وحبيـبة ل " يـحيى " وخريـجة من نـفس معهـده بدرجـة جيد إلى فـتاة ليل
تستأجـر بالساعة أما زوجـها األمريكى الذى انتـشلها من مهـنة الدعارة فقد تـركها لتقضى
لـيلـة مع يـحـيى عـنـدمـا يـأتى بـعـد ربع قـرن إلى أمـريكـا يـكـون من نـتـيـجـيهـا حـمـلـهـا البـنـها
"إسـكـندر " ومن الـغريب أن شـاهـ يصـر على تـثـبيت " صـليب خـشـبى " و" صورة لـلسـيد
ـسيح " فـوق فراشـها فـيشـقة الزوجـية وهى إشـارة لهـا دالالت مخـتلفـة وعادة مـاينـتهـجها ا

اخملرجون اليهود فى أفالمهم  ,ولم تكن متوقعة منه !!!
ليلة البيبى دول ليلة البيبى دول 

 تصـور اإلعالمى الكـبـير "عـماد الـدين أديب" أن جتـربته اإلنـتاجـية لـفيـلم "لـيلـة البـيبى دول"
صرية خطوات بل قفزات واسعة ٢٠٠٨من خالل شركته " جود نيـوز " سوف تخطو بالسينمـا ا
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يزانيـة جتاوزت األربع مـليون جنـيه مصرى وهى أكبـر تكلفـة لفيلم سـينمائى ية فـا إلى الـعا
صـرية  تطـعيمهـا بعنـاصر غربيـة فى مجاالت عدة مصرى حتى تـاريخه  والعـناصر الفـنية ا
كياج الـتسجـيالت الصوتيه  واألهم نـفذ مديـر التصويـر اخلدع واجلرافـيك ا ـنتج ا مثل : ا
ـطروحـة فى الفـيلم حـاولت أن حتـتضن من خالل " لـيلـة " واحدة كـافة من كل ذلك أن األفكـار ا
ة ١٩٦٧ وحتى نهاية القـضايا واألحداث العربية خالل مـا يقرب من أربع عاما بـداية من هز
عام ٢٠٠٧  فى إطـار مـحاولـة مـسـتمـيـته لتـجـاوز أكـبر عـائق يـحول دون قـبـول الـفيـلم وتـوزيعه

ية.  يديا العا هيمن على الفنون وا تمثل فى الثقل اليهودى ا يا وا عا
ولـكن يبـدو أن النرجـسية الـتى سطـحت األفكار فى" إسـكنـدرية - نيـويورك "  كادت أن
تـنـسف هى األخـرى فـيـلم " لـيلـة الـبـيـبى دول " من أسـاسه فـمـحـاولـة مـنـتجـه فى أن يـجعل
الـفـيلم مـن إنتـاج وتـأليف وإخـراج " آل أديب " (قـصـة وسيـنـاريو عـبـد احلى أديب وإخراج
ـبـاشـرة واإلنشـائـية عـادل أديب وتـقد عـمـرو أديب) دفع الـفيـلم إلى أعـمـاق سحـيـقة من ا
نتيـجة عدم الوعى بأهمية التخـصص عند التعامل مع القضايـا السياسية الشائكة من خالل
سـتوى احمللى هـا حتى اآلن عـلى ا مايـسمى بـ"الـكوميـديا الـقاتمـة" والتى لم يـبرع فى تـقد
سوى الثالثى كاتب السيناريو " وحـيد حامد " واخملرج "شريف عرفة" مع أداء ملتزم للفنان
الـكبيـر " عادل إمام " فى سلـسلة أفالمـهم معا والـتى بدأت بفيـلم "اللعب مع الـكبار"  بـينما
يـة من خالل مـخـرجـ من أمثـال الـبـريطـانى "لـيـندسـاى أنـدرسون" حـققت جنـاحـاتـها الـعـا

واألمريكى " مايك نيكولز " واإليطالى " روبرتو بينينى " وغيرهم.
كـمـا أن أطـروحات "لـيـلـة الـبـيبـى دول" من الصـعب قـبـولـهـا كقـضـايـا مـسـلم بـها فى ظل
أنها واقف واألحداث الـسياسية بـرؤية دعائية تـكتسى رداء وطنيـا صارخا  التفافـها حول ا
تعتبر مـجرد الهجوم بصوت عال على إسرائيل والـسياسة األمريكية فى الشرق األوسط هو
الطـريق الوطنى األمـثل إلى بوابـة ملكـية تـخفى وراءها كـل الشخـصيات الـيهـودية --وحتتل
مـكــان الـصـدارة فى الــفـيـلم -- وهـى حتـلق حـول كـل مـا هـو إنـســانى ونـبــيل تـرفع رايـات
ـسلـمـون إمـا مع رغبـاتـهم اجلـنسـيـة وواقـعهم الـسالم والـتسـامح بـيـنـما يـتـصارع الـعـرب وا
لىء باألغانى والـشعارات الفارغـة (أنا بكره إسـرائيل) أو مع الغرب فى حروب ال ـزرى ا ا

يبدو أن لها نهاية !!
صرى حسام "محمود يبدأ الفيلم فى نيويورك نهاية عام٢٠٠٧حيث ينجح خبير السياحى ا
عبد العزيز " من عالج إصابته بالعقم وتـتويجا لشفائه يشترى قميص نوم " بيبى دول "ليهديه
لزوجته سـميحة " سالف فواخـرجى " بعد رجوعه إلى مـصر بصحـبة وفد سيـاحى تشرف عليه
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شركـته لـقـضاء لـيـلـة رأس السـنـة تـتقـدمه سـيـدة األعمـال الـيـهوديـة األمـريـكيـة سـارة إبـراهام
شرودر " ليلى علوى " رئيسة جمـعية هدفها دعم الصداقة والسالم ب شعوب العالم من خالل
ـيدانية فـى وقت يتنامى فـيه كما تـرى الشعور ضـد السالم وزيادة حجم ؤتـمرات واألبحاث ا ا
اإلرهـاب  وفى مصر يـكتـشف حسـام تصـرف زوجته فى شقـتهـا لصـديقة لـها ويـصبح الـلقاء
ـرتقب بينهمـا مع ازدحام الفنادق حتوطه العـقبات من كل جانب وبينـما كان يلهث فى أنحاء ا
الـقاهـرة فى مـحاولـة لـلعـثور عـلى أى مـكان تـسـتخـدم فيـه زوجته "الـبيـبى دول"! كـان اإلرهابى
ى عوض األسـيوطى "نور الـشريف" يحـاول بكافـة الطرق أغـتيال أعـضاء الوفد ـصرى العـا ا
األمريكى بـعد أن فشل فى تفـجير سيـارة الوفد بعد قـيامها من مـطار القاهـرة فى طريقها الى
ـصرى بـقـيادة ـوت) التـفـجيـر !! ولـكن قـبل أن يتـخـلص مـنه األمن ا الفـنـدق بـسبب تـعـطل (ر
ضطربة اللواء محسن أبو النجا " محمود حميدة " نراه يعيش أسعد حلظات حياته الدموية وا
مع ذكريات متفرقة مع حبيبة طفولته جارته اليهودية ليلى كورى "غادة عبد الرازق" التى تركت
مـصر مع عـائلـتـها فى أعـقاب حـرب ٦٧ ثم عـادل يلـتقى بـهـا بعـد سنـوات طـويلـة وقد أصـبحت

إعالمية وناشطة سياسية تناصر العرب فى قضاياهم بل وتموت من أجلها 
بالـتأكيـد ال نستـطيع جتـاوز حكايـة " البـيبى دول " وما يـصاحبـها من مـواقف غارقة فى
دخل احلقـيقى لـكشف التـناقض الـقائم بـ اهتمـامات " حـسام " اجلنـسية هـزليتـها فـهى ا
عارضة ومواقف ضـيفته األمريـكية اليـهودية "سارة" الـتى لم تكن وجها إيـجابيا من وجـوه ا
الفعالة ضد قوى احلرب والظلم والقهر السياسى والبطش العسكرى والعنصرية  بل كانت
واجـهـة بالـلـغة الـعـربيـة الـفصـحى الـتى ورثت إتـقانـهـا عن جدهـا أسـتاذ كـذلك تمـلك حـجـة ا
اللغـات الشرقية فى جامعة بـرل أيام احلكم النازى وهو ما يـدفع حسام إلى التعليق (هذا

وزه ?) : شىء جميل لسان وعقل وموزه) فتبادره بالسؤال (تقصد إيه 
حسام : موزه يعنى امرأة جميلة امرأة حلوه وليست موزه يعنى بنانه 

وزه دى درست القرآن والسنة والشريعة ? !! سارة : (بجدية بعد إن فهمت مايقصد) ا
 وتـأتى إجابة " سـاره " صادمـة بحيث تـدفع " حسام " إلـى مجاراتـها بجـدية أكبـر فهو
فى مـواجهة امرأة تملك خبـرات حياتية وثقافيـة وسياسية جتعلـها غير قادرة على مزج اجلد
ا بـالهـزل أو االستـخـفاف بـاألمور وبـينـمـا كان هـو يتـوسل لـيلـة مع زوجتـه بالـبيـبى دول ر
تمنحه وهوفى مـنتصف العمر الفرصة إلجناب طفل عـاشت هى حياتها جتتر مأساة طفولة
ـة مقـتل جدتـها أمـام عيـنيـها فى أمـهـا التى لم تـفارقـها رغم مـرور السـن وهى حتـكى جر

معسكر الهولوكست.
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سارة :الـلى حصل ألمى وجدتى وغـيرهم ولد جـوايا عدم اسـتقرار جـوايا خوف كـبيره
من بكره مـن اجملهول كـابوس كـبيـر نفسى اخـلص منه عـشان كـده الزم اضع حد لـلخوف

ده وهو ده سبب وجودى هنا 
حـسـام : انت عـارفه إن فى مـاليـ األمـهـات فى فـلـسـطـ والـعـراق ولـبـنـان والـنـهـارده

وإحنا فى مطلع األلفية الثالثة عندهم نفس اخلوف اللى كان عند ولدتك 
سارة: بس هتلر مش حيتكرر تانى 

حسام : لـكن حيفـضل الظلم والـقهـر واجلبروت حـيفضل الـديكتـاتور لكن األسـماء هيه
اللى حتتغير 

سـارة : عـشـان كـده أنـا بـحـلم إن كل انـسـان عـايش فى اى مـكـان فى الـعـالـم مايـعـشى
الرعب اللى شافته أمى !!! 

 وتتكرر حوارات سارة الـطويلة حول مـعاناة عائلتـها فى الهولوكست بل ويـقرن بعضها
ــشــاهــد تــصــور بــشـاعــات الــهــولــكــوست وتــفــاصــيل مــاحــدث فى مــعـســكــر تــرزين فى
ئات من اليهود وجلدتها وأمها وهى طفلة تصاحبها معلومات مكتوبه عن تشيكوسلوفاكى ا
عـسكرات  وهى أمور كررتها من قبل السينما األوربية مالي اليهود الذين ماتوا فى تلك ا
واألمـريـكـيـة فى مـئـات األفالم الـتى سـعت إالى جــعل الـتـعـامل مع الـهـولـوكـست وسـيـلـة إمـا
سـانـدة إلسرائـيل بـاعتـبـارها الـدولـة التى لـلـتكـفـير عن الـذنب أو لـتكـثـيف الرؤيـة الـدعائـيـة ا
حتتـضن يهـود العالم وفـى مقدمـتهم ضـحايا الـهولـوكست وهـو أمر جعل الـبعض يـتسائل :
ا فى تـسويق "هل يـجدر بـالـقائـم عـلى الـفيـلم طرح كـل هذا الـتفـهم حلـال اليـهود رغـبـة ر
ها كى يـسمح له الغرب بالدخول فى ياً وهى الـضريبة التى يجدر بـأى عربى تقد الـفيلم عا
ـسلم أدنى ـية? وهل هو حرى بـنا أن نضع معـاناتهم التى لم يـكن للعرب وا منـافسات عا
مسؤولية حيالها هل يجدر وضعها فى سلة واحدة مع معاناتنا التى أذاقونا حسراتها على
? إذ برغم تطرق الفيلم لرفض الوعى اجلمعى العربى إلسرائيل لكثرة ما سببته مدار السن
من مـآس طـالت الـشـعـوب كافـة وهـو مـا جتـلى فى تسـبـبـهـا بأصـغـر اخلـسـائر كـمـا أكـبـرها
ـعـيلـيـهم ولـقـدرتـهم عـلى اإلجنـاب جـراء مـشـاركـتـهم فى احلـروب الـعـربـية كـفـقـدان كـثـيـرين 
سـاحة الواسعـة التى تركـها الفـيلم للـيهود كى اإلسرائيـلية إال أن ذلك ال يـكاد يذكـر أمام ا

يترافعوا عن معاناتهم "(١١).
لم يكتف أصحاب "ليلة البيـبى دول" بأن يكون لهم أحقية السبق فى تقد "الهولوكست"
ـا الـعربـيـة - بل سعـوا إلى خـلق مـعادل يـهـودى آخر ـصريـة - ور عـلى شـاشـة السـيـنمـا ا
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يـستـمد مالمـحه من الواقع لـلتـأكيـد على أن شـخصـية مثـل " ساره إبراهـام " لم تكـن مجرد
استثنـاء فى مسيرة الـيهود مع السالم وحـرية الشعوب  بل هى امـتداد لكثـير غيرها  وفى
سـبـيل ذلك لم يـجـد الـفـيلم سـوى االقـتـبـاس بـتـصـرف!! من مـسـيرة شـخـصـيـة حـقـيـقـية هى
"ريتـشل كورى" نـاشطـة الـسالم اليـهوديـة األمريـكيـة التى كـانت فى الـعشـرينـات من عمـرها
عـنـدمـا جـاءت الى قـطـاع غـزةلتـعـلن تـضـامـنـهـا مع الـفـلسـطـيـنـيـ وتـدعم حـقـهم فى احلـرية
واحلياة بـسالم فدهـستهـا جرافة إسـرائيـلية كـانت تهم بهـدم بيت فـلسطـينى فى حى السالم
دينة رفح الفـلسطينيـة جنوب قطاع غـزة عام ٢٠٠٣ ومنذ هذا الـتاريخ حتولت إلى أيقونة

فلسطينية تستحق التكر بل والتخليد 
حتولت شخصـية األمريكية "ريتشيل كورى" فى "لـيلة البيبى دول" إلى "ليلى كورى" وهى
ولد  عـاشت طفولتها مع عائلتها بإحدى عمارات شارع عماد أيضا يهودية ولكن مصرية ا
ا خلق ن غـير اليـهود  الـدين الشهـيرة يصـاحبها جـو من التسـامح والعطـاء مع اجليرا 
بيـنها وب ابن اجليران عوضـ حالة من احلب العميق رغم عـدم جتاوزهما سن العاشرة 
حتى تـأتى حرب ٦٧ لـتـبرز عـائلـة حبـيـبهـا عن حقـد وكراهـيـة للـيهـود كانـت صادمـة للـطفـلة
الـصغـيـرة وحـبـيبـهـا الـذى طـاردته التـحـذيـرات سـواء من األم (كام مـرة قـلت لك مـا تـلـعبش
مـعاهم) أو اجلد (خـليهم يـغوروا من هنـا أبوك مات بـسببـهم سنة ٦٧) وتـخرج العـائلة من
مـصر مصحوبة بالـلعنات ولكن تبقى صـورة اليهودية الصغـيرة راسخة كذكرى التنسى فى
سلم حتى يلتـقيا مصادفة بـعد ما يقرب من أربع صـرى ا وجدان وفكر حبيب طـفولتها ا
عـامـا فـى مـديـنـة بـغــداد بـعـد غـزوهـا من اجلــيش األمـريـكى! هـو كــمـراسل صـحـفى إلحـدى

الوكاالت األوربية وهى كمراسلة تليفزيونية حتمل اجلنسية األمريكية
عـوض : عـنـية بـتحـاول تـشبع من جـمـالك بعـد الـسنـ الـلى احترمـوا منـك أنا نـسيت

أسألك انت بتشتغلى إيه?
لـيـلى : "بـتـكـلم عـربى كـويس شـغـالونـى فى محـطـة (تـلـيـفـزيـونـية) بـأمـريـكـا بـغـطى الـشرق
األوسط كله غـزو الكويت حتريـر جنوب لبـنان دلوقت جحـيم العراق"  "ولو مـا كناش اتقـابلنا
ية الـلى بيحـتجوا فيـها على بـناء السور الـلى حيمنع كـنت دلوقت سافـرت مع حركة السالم الـعا

الفلسطيني من إقامة دولتهم إيه ياعوض مش متخيل واحدة زيى يكون ليها موقف" ? " 
عوض : ال ما كنتش متصور السن اللى فاتت أثرت فيك أد كده 

 لـيلى: عـوضـ انـا تربـيـة الفـجـالة وشـبـرا انت نسـيت وال إيه? أى نـعم خـدت اجلنـسـية
األمريكية ولكن فضلت مصرية عمرى منساها أبدا
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عوض : أنا طول عمرى بحلم انك تكونى شريكة حياتى ياله نتجوز دلوقت !!!
 ليلى : بس أنا مسـسافره وجايه كمـان شهر نتجـوز صحيح ? كنت باحـلم أن اللى بينا

يكون كده حنتجوز ف ? !!
عوض : إعمللى كل اللى انت عاوزاه بس مش أكتر من شهر !!

ولكن بينما كان عوض فى انتـظارعودتها إلتمام الزواج تأتيه " روز "مصورة برنامجها
التـليـفزيـونى لتـخبره أن دبـابة إسـرائيلـية دهـستـها أثنـاء تسـجيـلها احـتجـاج نشـطاء السالم
ى مـع الفلـسطنـي ضد سـور الفصل الـعنـصرى بعـد حوار تتـداعى صورته قبل مـوتها العا

وهى جتريه مع ضابط إسرائيلى
ليلى : أنا مش حمشى من هنا انت اسمك إيه ? 

الضابط اإلسرائيلى : مالزم أول دان 
ليلـى : عندك زوجـة عنـدك خطـيبـة تقـدر فى يوم من األيـام ان دبابـة زى ده تدوس على
أطفالك عشـان بيدافعوا عن بالدهم طب القائد بتـاعك ضميره غاب إنت ضميرك راح ف

اإلنسان هو ضمير الله على األرض
ـرير بـعد أن حكـاية "لـيلـى" تأتى من خالل تـداعيـات مـتفـرقة لـعوضـ تنـقـذه من واقعه ا
ـلـتـهـبـة وحـولـته بـعـد تـخـرجه من اجلـامـعـة من مـراسل طــحـنـته حـروب ومـشـاكل مـنـطـقـته ا
ى يسعى لالنـتقام ـية يغـطى احلروب الـعربيـة إلى إرهابى عـا صحفى إلحـدى الوكاالت الـعا
من األمـريكـي بـعد أن اعـتـقلـوه وأذلوه فى سـجن أبو غـريب أثنـاء تغـطيـته ألحداث الـعراق
هد لظـهورها ألول مرة على الـشاشة فى إطار مقـطوعة موسيـقية على البـيانو والكمان فى
أحد فـنادق بغـداد الكـبرى تـتداعى صـورتها لـعوضـ وسط هالـة من الضـوء الساطع وهى
الئكـة فى مالمحـها ومالبـسهـا البـيضـاء حتاصـرها مـشاهـد ألحداث عـنف متـفرقة تـبدو كـا
يـعايشـها العـراق بعد غزو اجلـيش األمريكى  ولـكن سرعان مـا تختـفى من مخيـلة عوض

لـتعاود الـظهور مع تـداعى آخر وفيه يـتلمسـها وهو ال يـصدق أن احللم اجلـميل الذى يـتخيله
منذ خروجها من مـصر عام ٦٧ هو واقع ملموس يستشعـره بعينيه ويده حيث يلتقيان ألول
مرة فى بـبغداد! لقـاء رغم أنه يثير تـساؤل وهو كيف عـرفها وعرفـته بعد مايـقرب من أربع
ـونتـاج على عـاما عـلى افـتراقـهـما وهـما أطـفـال ? ومع ذلك يتـحـالف اإلخراج والـتـصويـر وا
هم أننا لو حـاولنا تتبع مسيرة كل من ـشاهد الرئيسة فى الـفيلم !ا جتـسيده بنجاح كأحد ا
عـطيات ولكـنها تختـلف فى النتائج احلبـيب " ليـلى " و" عوض " لرأيـنا أنها تـتشابه فى ا
فـالفـتاة الـيهـودية تـعرضت فى طـفولتـها لالضـطهـاد من العـرب قبل أن تـطردمع عـائلـتها من
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مصر ولكنها عندما كبرت لم حتاول التربص بالعرب بل ناصرتهم فى قضاياهم وماتت من
ا يوحى أن مجتمعها اليهودى كان يؤمن أن احلياة اإلنسانية البد لها من قدر من أجلها 
نـكران الـذات - وهو ما يـحدث أيـضا مع سـارة إبراهام - إن أردنـا لهـا أن حتقق شـيئا ذا
قيمة ال أن تـكون عبث ال معـنى له أو فوضى يحاول كل فـرد فيها حتـقيق ثأره اخلاص من
مضطهديه  كما يحدث مع حبيبها العربى عوض فهو لم يحاول الثأر من األمريكي وهم
دني ا نراه يتربص بهم بل ويحاول الفتك با ينتهكون حرمة وكرامة مالي العراقي  وإ
ـراكب الـسـيـاحـيـة وحـافالت الـركـاب بـعـد أن ذاق هـو طـعم االضـطـهاد األبـريـاء مـنـهم فى ا
ولود فى واإلهانه فى سـجن أبو غريب  وهـنا هل جاءت تـسميته الـغريبـة وهو البـرجوازى ا
حى بوسط مـدينة القاهرة ب " عوضـ األسيوطى " داللة على معنى الـعوض والثأر كما هو

شائع فى صعيد مصر وعاصمته أسيوط ? !!
أطروحات " ليلة البيبى دول " ملتويـة وخطيرة واحلمد لله أنها طرحت فى إطار سينما مضطربة

وثرثارة فرفضها كل من فى الداخل واخلارج! وكانت اخلسارة مجرد ٤٠ مليون جنيه !!!! 
الكوزموبوليتانية..وصدى يعقوبيان الكوزموبوليتانية..وصدى يعقوبيان 

ـصريـة ما زالت الكـوزمـوبولـيتـانيـة التى أصـبـحت أخيـرا مثـار اهتـمـام الفـنون واآلداب ا
ـعنـاهـا هل هى تعـدد الـثقـافـات فى اجملتـمع الـواحد لـيـصبح تعـانى غـموضـا فـيمـا يـتعـلق 
تمسك بتقاليده وموروثاته ? أم هى الشخص الكوزموبوليتانى هو متعدد اللغات والثقافات ا
رؤيـة متـكـامـلـة يـسعى الـغـرب من خاللـهـا إلى فـرض أسـاليـب حيـاته بـعـد أن يـجـعلـهـا تـعـبر
نـشـأ حول احلـيـاة التـقلـيـدية والـتـمركـز حول احلدود إلى أمـاكن اسـتأصـلت مـنهـا ثقـافـات ا
الـعائـلة والـوطن والدين لـيـحل محـلهـا حيـاة مخـتـلطـة ثقـافيـاً تتـجسـد فـيهـا مخـتلف األفـكار

والتقاليد والعقائد الغربية ومايصاحبها من ابتكارات فنية وفكرية واقتصادية(١٢).
يـبدو أن الـواضح الـوحيـد بالـنسـبة لـنـا هو أن " الـكوزمـوبولـيتـانـية "اسـتلـهمت وسـاهمت
صرى جتاه تنامى بـ مختلف طوائف الشعب ا أيضاً فى تأجـيج - ذلك احلن العاطفى ا
صرية بكل ما فيه من مـنجزات حقيقية أو وهمية وبكل ما جاد به لكيـة/الليبرالية ا عصر ا
" ـشاكل مـعاصـرة حقـيـقيـة أيضـاً أو وهمـية(١٣). ومن جهـة أخرى أصـبح "احلن من حلـول 
ـا بديال لـكلـمة "الـتطـبيع" بـعد أن ـصر الـكوزمـوبولـيتـانيـة هو احلـن لـعصـر " اليـهود " ور

أصبحت بالنسبة للبعض كلمة مشبوهة وليست ذات معنى ! 
وضـوعـات كثـير من ـهم أن " الكـوزمـوبولـيـتانـية " فـى مصـر أصبـحت أخـيرا مـصـدرا  ا
األعمال الـفنية التى جسدت أجواء وشـخصيات فى أماكن شهدت ماقـبل ثورة يوليو التحاما
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صـرى فـى منـاطـق محـددة من ـتـمـصـرين واحـتـواء بـعض فـئـات اجملتـمـع ا بـ األجـانب وا
ية تعـارف عليه أن السـينمائى الـذى يسعى للـعا القـاهرة واإلسكنـدرية  بحيـث أصبح من ا
ـهرجانية عليه وطـريق الكوزموبوليتـانية فهو األجنز واألضمن والـتمويل اخلارجى واجلوائز ا

واألسهل شريطة أن يتوفر لعمله عناصر ثابتة عليه أن ال يتجاهلها أو يحيد عنها!!
صـرية وفى مقدمتها ورغم أن أصـداء الكوزوموبوليـتانية سنجـدها فى كثير من األفالم ا
تـمصر "تـوجو مـزراحى" خالل الثـالثينـيات وفى الـعديـد من أفالم "يوسف أفالم اإليطـالى ا
دام " الـذى يعـتـبر نـفسه فـنـانا كـوزمـوبولـيتـانـيا: "أنـا أبويـا عـربى وستى إيـطـاليـة وا شاهـ
ا أنى إسـكندرانـى يبقى طـبعا بـتكلم فرنسـاوية وبـتكلم شـوية روسى على شـوية إسـبانى و
صرية فى يونانى "(عن حواره فى فيـلم "إسكندرية كمان وكمان") فإن مـاشهدته السينما ا
العقد األول من القرن احلادى والعشرين كان فى مجمله نعيا على نهاية "الكوزوموبوليتانية"
عمارى فى مصر باعتبـارها ملمحا رئـيسيا " للزمن اجلـميل " الذى فقدناه بـأجوائه وثرائه ا
وشـخصـياته وفى مـقدمتـها بطـبيـعة احلال الـشخـصية الـيهـودية التى جـاء التـعامل معـها إما

بشكل مباشر ورئيسى وإما بشكل غير مباشر ولكنه ملموس ومؤثر.
 القاهرة اخلديوية القاهرة اخلديوية

ـأخـوذ عن روايـة عالء األسوانى الـنـجاح الـذى حـقـقه فـيلـم " عمـارة يـعـقـوبيـان "٢٠٠٦ ا
عروفة بنـفس العنوان  جعل الكـثيرون يسيرون على يا وا ذائعة الصيت محـليا وعربيا وعـا
ـا تتـبـاين فى ظـاهـرهـا ولكن تـتـفق مع كـثـير مـن تفـاصـيـلهـا. هـنـاك فـيلم هديه بـأسـالـيب ر
"هولـيوبوليس " ٢٠٠٩ تـأليف وإخراج احـمد عبد الـله وفيلم داود عـبد السيـد "رسائل بحر"
ـصرى فى فـيلم كـن أن نضـيفـاجلـزء اخلاص بـعالقة الـطـفلـة اليـهـودية بـجارهـا ا ٢٠١٠ و
"لـيـلـة الـبـيبى دول" ٢٠٠٨ . والـفـيـلم الـتـسجـيـلى الـطـويل "سـلـطة بـلـدى" إخـراج نـاديـة كامل
ه فى عـروض خـاصة داخل مـصـر وخارجـها وحـقق جنـاحا كـبـيرا فى ٢٠٠٧ الـذى  تقـد

مهرجانات سينمائية دولية عديدة .
ورغم االختالفات الدرامـية واإلنتاجية ب هذه األفالم هناك وجـه رئيسى للتشابه يتركز
عـمارى الـذى شيـده األجانب ثم أصـبح يـتداعى مع قـيام ثـورة يولـيو ١٩٥٢ حول الـتـراث ا
ــعــمـارى فــإن اإلمــســاك بــوقــائع الــتــاريخ حــ تــســلط الــكــامــيــرا الــضــوء عــلى الــتــراث ا
الكـوزومـوبولـيتـانى فى مـصر وخـاصـة فى القـاهرة وحـى مصـر اجلديـدة واإلسـكنـدرية يـعد
عـرفة الـعلـميـة أو التـاريخـيـة وتتـضاعف قـيمـته عنـدما إجنـازا هامـا كمـصدر مـن مصـادر ا
غزاها ودالالتها الفكرية لذلك يبدو أن يصبحجزءا رئيسيا من دراما األفالم ومـجسدا حيا 
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سـتمد من اسم عمـارة شهيرة فى الـقاهرة كان بـداية هامة عنـوان فيلم "عمـارة يعقـوبيان" ا
لتعامل السينما مع تراث العمارة فى مصر ليس باعتباره مجرد خلفية جمالية لألحداث كما
ا أيـضا كـمعـبرعن مـرحـلة لـها خـصوصـيتـها صـرية الـسـابقـة  وإ كـان فى مئـات األفالم ا

االجتماعية والثقافية واالقتصادية.
ـقـدمـة بـاألبـيض واألسـود تـرصـد تـفـاصـيل ـهـد فـيـلـم " عـمـارة يـعـقـوبـيـان " ألحـداثـة 
النقوش اجلميلة لعمارة من لطراز األوروبى الكالسيكى الفخم الشرفات حتتل عدة نواصى
ـدينة  تـفاصيل ال ترتـبط بعمـارة يعقـوبيان التى ألهم شـوارع القاهرة اخلـديوية فى وسط ا
لـيـونيـر «جـاكوب يـعقـوبـيان» عـام ١٩٣٤ حيث إن أسسـها عـمـيد اجلـالـية األرمـنيـة وقـتهـا ا
"القـائم عـلى الفيـلم عندمـا بدءوا تـنفيـذه وجدوا أن تصـميم العـمارة احلقـيقيـة التى حتمل
اسم «يـعقـوبيـان» فى شـارع طلـعت حرب (سـليـمان بـاشا سـابقـا) بوسط الـقاهـرة ال حتمل
مـالمح اجلـمـال الــتى تـتـنــاسب ووصف األديب عالء األســوانى فى الـروايـة " (عـن مـوسـوعـة
هـا باعـتبـارها عـمارة نـطقـة وتقـد ويـكيـبيـديا) فـوقع اختـيارهـم على عـمارة أخـرى بنـفس ا
يـعقـوبيـان ومع ذلك فـإن كلـمات الـراوى (الفـنان "يـحـيى الفـخرانى") الـتى تـصاحـبهـا تلـتزم
ا بـعض االختالفـات تطـول وصف سكان الـعمارة بـوصف األسوانى للـعمـارة فى روايته ر
قبل ثـورة يوليو فهم عـند عالء األسوانى "صفوة اجملـتمع فى تلك األيام وزراء وباشوات من
كبـار اإلقـطـاعيـ ورجـال صنـاعـة أجانب واثـنـ من مـليـونـيرات الـيـهود أحـدهـما من عـائـلة

عروفة" بينما يختزل الراوى فى الفيلم وصف إقطاعى عن البشوات !! موصيرى ا
يـخلق الـفيـلم مع هذا اجلـزء معادال مـرئيـا ليس له عالقـة بالـرواية يـحوى مجـسمـا لنـجمة
قابالت داوودعلى حائط لـيس له وجود فى العـمارة احلـقيقـية كمـا يضيف لـقطات مـتحركـة 
ا يعـطى إحسـاسا بأن الـفيلم بـعضهـا ب حاخـام ومجـموعة من األرسـتقـراطي الـيهـود 
ـتـفـرج فى ظل حتاشى كـان يـسـعى منـذ بـدايـته إلى ترسـيخ الـتـواجد الـيـهودى فـى مخـيـلة ا
األسـوانى الــتـعـامل مـعـه بـشـكل مــبـاشـر داخل أحـداث روايــته وعـنـدمــا يـركـز الـفــيـلم عـلى
تـداعـيات ثـورة يـولـيو عـلى الـعـمـارة من خالل بعـض السـكـان الـقدامى واجلـدد يـصل بـبطل
الـفيـلم ابن الـباشـا الـسابق وهـو يـصرخ وسط أهـم ميـادين الـقاهـرة اخلـديويـة : "البـلـد بقت
سخ " وبـطبـيعـة احلال ال يسـتثـنى الفـيلم مزابل من فـوق ومن حتت مسخ إحـنا فى زمـن ا
ة " كـريـستـ " (الـنـجمـة يـسـرا) التى تـنـشر غـنـيـة اليـونـانيـة الـقـد ـسخ سـوى ا من هـذا ا
بأغانيـها الفرنسـية ومواقفهـا اإلنسانية جـوا من الصفاء واألمل وسط أجواء شـديدة القتامة

واإلضطراب.
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مصر اجلديدةمصر اجلديدة
وتتخـذ ضاحيـة مصر اجلـديدة مسرحـا ألحداث فيـلم " هوليـوبوليـس" التى تتـمحور حول
ظاهر احلضـارية التى شيدها اخلـواجات فى هذه الضاحـية منذ بدايـة القرن العشرين ثم ا
بـدأت تـتــهـاوى مع رحـيـلـهم بـعـد قـيـام ثـورة يــولـيـو دون أى إشـارة ولـو بـالـقـول إلى مـشـيـد
صريات واآلثار الضاحيـة البلجيـكى الشهير "بـارون إمبان" الذى كان هـاوياً ومغرماً بـعلم ا
ــعـمــاريـة: فــنـدق والـولع بــالــصـحــراء أو ان يـقــدم لــنـا ولــو صـورة ثــابــته ألهم مــنـجــزاته ا
ثـابة مثـال فريد على أن "هولـيوبولـيس " و"قصر الـبارون" واللذان يـعدان وإلى يومـنا هذا 
الـكـوزومـوبـولـيـتـانـيـة احلـقـيـقـية هـى الـتى تـخـلق حـوارا بـ احلـضـارات وال تـسـعى لـلـتـسـيد
ثـابة والهـيـمنـة عـلى كلـمـا عداهـا من حـضارات أخـرى فـطراز فـنـدق "هولـيـوبولـيس" كـان 
ـغاربـيـة والعـربيـة واألوربـية فى وحـدة مـتجـانسـة تـهدف إلى مالئـمة مـزيج فريـد من الـطرز ا
الـظـروف اجلـويــة والـبـيــئـيـة ونـشــر اإلحـسـاس الــعـربى ومـحــاولـة احملـافـظــة عـلى الـتــقـالـيـد
عمار فى صـرية. بينما كان "قصر البارون" مستلهما من طرز ا االجتماعية للحياة احمللية ا

عابد الهندوسية والكمبودية.  ا
ـعـروفة بـالـكـوربة يكـتـفى الـفـيلـم بلـقـطـات عاجـزة من إحـدى مـنـاطق " هـوليـوبـولـيس " ا
يصـورها أحد أبطـال الفيلم (إبـراهيم) بكامـيرته أثناء إعـداده لبحث عن األقلـيات فى مصر
الهدف مـنه التأكيد على أن مصر اجلديـدة فقدت حيوتها وثرائهـا بعد رحيل اخلوجات عنها
ـنـتجـة الـتى تـتوارى وراء مـا يـسمى وإنـها - حـسب األجـنـدة السـيـاسيـة لـكـاتبه ولـلـشـركة ا
ــسـتـقـلـة - مـازالت طـاردة لـألقـلـيـات بـعـد مـرور سـنــوات طـويـلـة من انـحـصـار بـالـسـيـنـمـا ا
ـنطـقة وهى ـع واحدة من سـكان ا أعـدادهم أننـا فى مواجـهـة حوار يـجريه الـباحث الـشا 
تـمصرة العـجوز "فيرا" التى تـبادره بعامـية مصريـة سليمـة: "عايزة أسألك سؤال األجنـبية ا
هو أنت بتـعمل بحث عن األرمن وال عن الـيهود?" سـؤال يوحى مباشـرة بأنهـا تعيش هاجس
ا يـبرر لـها حـالة الـتوجس واخلوف ما تـعرض له األرمن والـيهـود من اضطـهاد ومـذابح  
التى جتـعلـها ترفض فـيما بـعد أن يـصورها الـباحث الـشاب لتـوثيق حـواره وفى إخفائـها ما
يعبر عن شـعائرها الدينـية فى حجرة مغـلقة ويجيب علـيه الباحث الشاب بـحياء : "أنا بعمل
وضوع بحث عن األقلـيات فى مصر إزاى الـتركيبـة االجتماعـية قبل الثـورة أنا شايف إن ا
مهم خـاصة بـعد األحداث األخـيرة " دون أن يـفسـر لنا طـبيـعة تـلك األحداث هل يـشير إلى
حـدث طائفى عارض أو عمل إرهـابى ضد بعض السواح ارتبـط بفترة إنتاج الـفيلم  عموما
ومـة ما يحدث فى مصر من اضطـهاد ضد األقليات واألجانب وهو تأتى مـلحوظته لتؤكد د
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رأة إلى االعتـراف له دون أن يطالبهـا الشاب بذلك "أنا مش عـايزة حد يعرف أن مـا يدفع ا
ـنطـقة تـعـرف أنا خـواجايـة وبس اتفـقنـا?" ثم تـبادره بـلهـجة بـها أنـا يهـودية الـكل هـنا فى ا
ـا السـخـرية: "لـكن أنت تـوك (فجـأة) ماعـرفت أن فى أجـانب وأقلـيات كـثـير من الـتـأنيب ور
ثأنية كانت موجودة فى مصر واختفت?" سؤال تتسرب منه إشارات غامضة فما هى األقلية
قـارنـة مع هـامـشيـة الـتـواجد الـيـهـودى فى مـصر? ومـاهـو مـغزى الـتى تـضـعهـا فى مـجـال ا

وصف "اختفت" التى تطلقه على األجانب واألقليات األخرى?
وحتى يصبغ الـفيلم على كـلمات "فيرا" مـصداقية جتـعلها ال حتتـمل الـتأويل أو اجلدل يأتى
ة فى مـشاهـد تسـجـيلـية نـرى فيـها ـصريـ الذين عـاصـروا "هولـيوبـوليس" الـقـد بـشـهود من ا
نطقة الباحث الشاب وهـو يجرى حوارات مع بعض احلـرفي الذين يقـدمون خدماتهم ألهـالى ا

منذ اخلمسينيات وجميعهم يتباكى على أيام اخلواجات بعد أن طردهم ناصر سنة ٥٦ . 
ويبدو أن صـانعى الـفيلم لم يـسعـفهم واقع حى "هـوليوبـوليس" أو "مـصر اجلديـدة" لعمل
نـاسبة االحتفال اضى واحلاضـر بعد التجديـدات الشاملة الـتى شهدها  مقارنة حـية ب ا
كن جتاهلها رغم أن بطل الفيلم يصفها ساخرا ئويته فهى بالتأكيد أحدثت تغييرات ال 
حملدثـته العجوز: "بس احلتة دى نضفت قـوى إدوها وش بويه لون واحد !! مكتفـيا بتعليقات
"فيرا" على بعض الصور التذكارية لعائلتها وهى تتجول فى مكان يجمع ب مطاعم إيطالية
وفـرنسية ويـونانية وحتول اآلن إلى مـحالت مالبس وأكالت سريعة ومـحالت (جزم)! وتعليق
كان ا يحـدث حولهـا من أحداث :" تـصدق يا أسـتاذ إبراهـيم ا يعكس وعـيها الـسيـاسى و

ية فى مصر " !!! قاومة الفرنسية أيام احلرب العا ده كان مركز ا
لم تستـغرق مشاهـد اليهودية الـعجوز "فيـرا" سوى الفصل األول من الفـيلم ولكنـها تمهد
ترددين نطقة أو ا بـشكل مؤثر للمنـاخ الكابوسى الذى يعـاصره بعض الشباب من سكـان ا
ا تصل بنـا مشاهـد النهايـة إلى الفكرة الـرئيسيـة التى يسـعى إليها الـفيلم فمن عليهـا ور
خـارج الكادر نسـمع رسالة تلـيفونيـة لشخصـية لم ولن نلتـقى بها على الـشاشة ولكـننا نعلم
أنـهـا صـديـقـة الـبـاحث ابـراهيـم بعـد أن حـسـمت مـوقـفـهـا وامـتـلـكت الـشـجـاعة فـى أن تنـهى
عالقتها الطويلة معه تستوعب كلمات الرسالة فى لقطات متوازية كل الشخصيات الرئيسية
التى تعرفـنا عليهـا طوال أحداث الفـيلم أنهم فى فراشهم بـعد يوم شاق يجـمعهم إحساس
دف بالوحدة واإلحباط والقلق وتأتى الرسالة لتعبر عما فى أعماق كل منهم بعد أن جتاوز
: "..... كل واحـد بعـيد عن الـناس والـسكك صـعب تتالقى زى األول مـعظـمهم سن الـثالث

بالذات فى دنيا بتجرى بالشكل ده....." 
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ـوجهـة إلـيه الرسـالة يـبدو مـرتبـكا عـاجزا بـعد أن ى "إبـراهيم" ا سـنـرى البـاحث األكاد
فردات لك وعيا حقـيقيا  هجرته صديقتـه ابنة الضاحيـة التى يبحث فى تاريخـها دون أن 
تطورهـا االجتمـاعى والسلـوكى وعندمـا يبادر اخلـوجاية "فـيرا" فى لقـائه األول معهـا بقوله:
(سـالمـوا عـلـيــكم إزيك يـا حـاجــة) نـشـعـر أنـه لم يـسـتـوعـب بـعـد كـيــفـيـة الـتــعـامل مع اآلخـر
اخملتـلف وهناك الدكـتور "هانى" الـذى يعيش هـو اآلخر فى حالة من الـوحدة والضـياع بعد
أن هـاجرت عائلـته لكنـدا يحاول أن تكـون عالقته بالكـنيسـة وجارته احلسنـاء أكثر حمـيمية
ـهجـر أن يخفى حـنينه لـعمله ولكنـه ال يستـطيع فى ظل إحلاح أفـراد عائـلته للـحاق بهم فى ا
ى وكـلـبه الـعـجـوز وقـبل كل ذلك شـقـته الـتى يـعـرضـهـا لـلـبـيع رغم ارتـبـاطه الـعـمـيق األكـاد
ــتـأخـر بـشــراء شـقـة "هـانى" ــنـطـقـة وشــوارعـهـا والـثــالث "عـلى" يـحــاول إتـمـام زواجه ا بـا
ـسـاكن الـبـلـجـيـكــيـة فى مـنـطـقـة الـكـوربـة ولـكن حتـاصـره هـو وزوجـته مـظـاهـر اإلرتـبـاك بـا
ناسب والعشـوائيـة فيصـبح الوصـول من القاهـرة إلى "هولـيوبولـيس" فى الوقت احملـدد أو ا
سـتحـيل وفى النـهاية تـبقى الـفتـاة "إجنى" التى تـعيش فى نومـها ويـقظـتها فى ضـربا من ا

حلم ال نهاية له اسمه "فرنسا"!! 
أن "فرنسا" فى فيـلم "هوليويوليس" هى احلاضر الغائب لـيس بالنسة للفتاة "إجنى" فقط
عظـم الشخـصيـات فى ظل حقـيقـة ال يجب جتـاهلهـا وهى أن االجتاه الـعام لـلمـجتمع ولـكن 
الكوزموبوليتانى على مستوى الواقع كـان نحو الثقافة الغربية وخاصة الفرنسية التى أثرت
ـنتـمـ فى مصـر ألجنـاس مخـتلـفـة فهى لـغة الـصالـونات على مـنـهج حيـاة وأذواق أفراده ا
واحلب واألغـانى واألجواء الثـقافيـة  وسترتـبط بشـكل تلقـائى بكل خواجـات هذه األفالم أيا
ـصريـ سواء من مـنطلق قـرب مـنهم من ا كـانت جنسـياتـهم أو ديانـاتهم وتـنعـكس على ا
الـتـفـاخـر أو االنـتمـاء الـطـبـقى ولـكن مـع ذلك تـبـقى حـالـة "إجنى" حـالـة مـتفـردة فـهى تـعـمل
مـوظفة استـقبال فى فـندق صغيـر فى "هوليوبـوليس" تقيـم مع زميلة لـها فى شقة مـتواضعة
نـطقـة شعـبيـة توهم عـائلـتهـا الفـقيـرة فى مـدينـة طنـطا أنـها تـعمل فى "فـرنسـا" وتتـحايل
دينة بكافة الـطرق لتـجعل الرسـائل والنقـود التى ترسلـها إليـهم وكأنهـا قادمة من بـاريس ا
الـتى تـلـبـسـتــهـا وجـعـلـتـهـا فى حـالـة اغـتـراب كـامل عـن واقـعـهـا فـهى تـعـانى نـفس مـشـاكل
الـشخـصيـات األخرى ولـكن يـضاف إلـيهـا "الفـقـر" واإلحسـاس باحلـرمان بـكـافة مـستـوياته
حتلم باالنـطالق ب كل مظاهـر باريس احلضاريـة فى مشهد مـنقذ باجلـرافيك وال يتسق مع
اإلجتاه الـعام للـفيـلم وتطاردهـا السلـوكيات الـعاطفـية العـادية لنـزالء الفنـدق من الفرنـسي
كـسراب لالرتواء العاطفى وسط صـحراء جرداء تقضى يومهـا باستقبال الـفندق فى متابعة
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"TV5 " "النـشرات السياسـية والبرامج اخملـتلفة للـقنوات التلـيفزيونـية الفرنسـية "فرنسا ٢٤
أمـا عنـد الـنوم فـفـراشهـا حتـاصره أفـيـشات بـاريـسيـة يـتسـيـدها بـرج "إيـفيل"!!! واحملـصـلة

ا للجميع هى أن "الكوزموبوليتانية كانت هى احلل"!! االفتراضية تصبح بالنسبة لها ور
 اإلسكندرية  اإلسكندرية 

ورغبة فـى تصويـر العمـران الكوزمـوبولـيتانى فى اإلسـكندريـة فى إطار بـانورامى يعـتمد
عـلى الـضـوء والـظالل عـلـى واجـهـات الـعـمـارات الـسـكـنـيـة الـفـخـمـةذات الـطـرز الـفـلـورنـسـيـة
واإلغريـقيـة فى منطـقة الـرمل وكورنيش بـحرى والـتى يعود تـاريخ بعـضها إلـى عقود طـويلة
وهوب "داود مـيزة فنيا للمخرج ا مضت. يأتى فيلم " رسـائل بحر " الذى يعد من األعمال ا
عـبـد السـيـد" الذى تـأثر بـغـير شك بـكل مـا قدم فى "عـمـارة يعـقوبـيـان" رغم أن فيـلـمه يتـمتع

بطابع فنى مستقل  وبرؤية حتاول أن تنحو جتاه الرمز ولكن بإجحاف
وبـعكس األفالم السـابق ذكره اال يعـتمد "رسـائل بحر" عـلى التقـد الصريـح للشـخصية
الـيهـوديـة فهى هـنـا شخـصـية غـيـر مرئـيـة يكـتـفى الفـيـلم بذكـر اسـمهـا اليـهـودى (كازاكى)
وتـاريخ خـروجهـا من مـصر (١٩٥٨) بـاإلضافـة إلى دورهـا االجتـمـاعى كصـاحـبة عـقار فى
ميـزة لن جند من ب الـشخصـيات األجنـبية األخرى عمـارية ا اإلسـكندريـة له خصائـصه ا

إلى تظهر فى الفيلم أى معلومات أو مشاهد تؤكد يهوديتها.
بطل "رسائل بحـر" هو "يحيى" شاب لم يتجاوز الثالث مـن عمره حقق أمل عائلته كلها
وتخـرج من كليـة الطب بدرجـة امتـياز مشـكلتـه أنه كان يتـلعثم فـى الكالم وشكـلت (تأتأته)
سخرية من اآلخرين وحزنا وخيبـة أمل لوالده وعائلته التى هاجر بعض أفرادها إلى أمريكا
ـارسة الـطب مـكتـفيا بيـنمـا بقى هـو فى "البـيت الكـبيـر" بالـقاهـرة رافضـا االستـمرار فى 
وسيقى الغربية وعزفها وبإيراد من أرض ورثها عن والده بعد وفاته ولكن بعشقه لسماع ا
ه فى الـبـيت الكـبيـر صـغيـرا عـليه ويـقـرر ترك الـقـاهرة والـذهاب إلى سـرعـان ما يـصبح عـا
ـهـجـورة مـنـذ سـنـوات. (وهـنا تـتـداعـى لكـاتـب هذه اإلسـكـنـدريـة لـيـعـيش فى شـقـة األسـرة ا
ـتلـعـثم الـعـاشق لـلـموسـيـقى ولإلسـكـنـدرية " ا السـطـو رشـخـصـية اخملـرج "يـوسف شـاهـ
الـكـوزمـوبـولـيـتـانـيـة وأخـيـرا أفالمه عن سـيـرته الـذاتـيـة والـتى يـطـلق فـيـهـا عـلى نـفـسه اسم

"يحيى") ! 
ا الـعالقة مع البحر وكائناته أفضل وأنقى فى اإلسكندرية يـقرر "يحيى" أن يعمل صيادا فر
من الـتعامل مع األرض والـبشر ولـكن فجأة تـتجمع حـوله أشيـاء أخرى يبدو أنـه كان قد نـسيها
منذ طفولته ولم يـحاول الربط بينها من قبل إنه فى مواجهة بـقايا العالم الكبير الذى كان يسعى
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بهر رغم إهماله  موسـيقى ساحره تمتزج بالبحر دينة الكوزمـوبوليتانى ا إليه ليـحتويه: معمار ا
طر ويتصف مصدرها بالغموض األخاذ وأخيرا جارة إيطالية عجوز هى مدام "فرنشيسكا" وا
ـوسيـقى والرقص كانت تـرعاه فى طـفولـته مع ابنـتهـا كارال  جتـمعـهمـا معـا على الـشيـكوالته وا
واألغانى الـفرنـسـية كـانت بالـنسـبـة له أم طيـبة بـسيـطـة واعيـة صادقـة فى عـواطفـها ومـواقفـها
يـجمع بـينـها وبـ عائلـته إقامـتهـما فى منـزل واحد هـو منـزل السنـيور"كـازاكى" الذى تـرك مصر
عـام ١٩٥٨ وآل منزله ألكـثر من مشـتر حتى تـقرر هدمه بـعد أن امتـلكه "احلاج هـاشم"!! إلقامة
عطـيات يعـلن "يحيى" عن اكـتشاف يـتداعى وصفه "مـول ضخم " على أرضه فى مـواجهة هـذه ا
فى مـخيلته من خالل كلمـات سليمة ال يشوبـها تلعثم أو تأتأة وتـصدر بوضوح من خارج الكادر:
"احلكاية دى ابتدت قبل كده بكتير جايز حتى قبل ما تولد ألنى حضرت اجلزء األخير من تغيير

اجتماعى وجايز اللى حصل لى كان نتيجة التغيير ده". 
كن أن يكون تـلعثم " يحـيى "نتيجة الـتغيرات االجتـماعية التى حـاصرت عائلته من هل 
قـبل مولده فى ظل انفتاحـها على اآلخر اآلخذ فى التالشى الـتام من مصر الكوزمـوبوليتانية
سواء فى القاهرة أو اإلسكندرية? يبـدو أن الصدى التاريخى ال يزال كما يرى الفيلم قائما
ـقارنة ب بقـايا الزمن اجلميل: وكـأنه ليس أبعد من األمس أن "يـحيى" يسترده من خالل ا
منزل "اليهودى كـازاكى"  عائلة "فرنشيسكا" الطيبـة الودودة كالسيكيات موسيقية ساحرة
يـسـتـرق الـسـمـاع إلـيـهـا فى أجـواء عـاصـفـة  بـاإلضـافـة إلى هـذا الـبـحـر الـعـظـيم بـنـسمـاته
الساحرة وبعـد سنوات طويلة قضاها منبوذا فى مـنزله القاهرى بدون حياة خاصة أصبح
اآلن فى اإلسـكـنـدريـة قـادرا عـلـى اكـتـشـاف سـبب عـدم تـوائـمه مع مـا يـحـدث حـوله فـكـيف
رأة إلـى سلـعـة يـتقـاذفـها يـتـواءم مع عـالم ارتبـكت فـيه الـعالقـات ب أفـراده وحتـولت فـيه ا
الـرجال فى ظل نظم وشرائع اجتمـاعية جائرة! ومظهـرية سلوكية مـنحرفة حتاول أن تسلب
من فتـاة كالفراشة مثل "كارال" بسـاطتها ونقاءها  وموسـيقى موحية ال يتالشى أمام أغانى
"أم كـلثـوم" الـتى تطـارد الـسكـارى داخل الـبارات ويـبـدو أن من حسن حظ "يـحـيى" أنه كان
يسمعها دائما عندمـا يكون مخمورا!! وأخيرا أشخاص مثل "احلاج" هاشم وهو يحاول أن
يـسـتـحـوذ عـلى كل شىء بـدايـة من مـنـزل "كـازاكى" وحـتى أسـمـاك الـبـحـر الـتى يـصـطـادها
بـتفـجـيـر الـديـنامـيت ويـنـتـهى الـفـيـلم بـقرار حـاسم لـ"فـرنـشـيـسـكا" بـالـعـودة مع ابـنـتـها إلى
ه إلى البحـر فوق قارب حتاصره تفـجيرات تطفو إيطاليـا بينما يتـجه "يحيى" مع حبيـبة حا
ـكـتـوب عـلى مـقـدمـته كـلـمـة "الـقدس" عـلى أثـرهـا أسـمـاك صـغـيـرة مـيـتـة لـيـصـبح لـلـقـارب ا

تفسيرات عديدة تضعنا فى مآزق حتليلية مربكة !
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ـتـبـاين جتـاه زجـاجة وعـنـدمـا نـرتد إلـى عنـوان الـفـيـلم "رسـائل بـحر" سـيـصـبح لـرد الـفعل ا
ـتالطمـة وبداخـلهـا رسالـة ورقية هـدف له مغـزاه ففى بـداية الـفيلم تـتقـاذفهـا أمواج الـبحر ا
يـعثر على الزجاجة بـحار عربى ولكن سرعان ما يـعيدها إلى البحر مـرتعبا وصارخا: "أعوذ
بالله من الشيطـان الرجيم"!! يختلف األمـر عندما يعثـر عليها بعـد ذلك الصياد "يحيى" أنه
يخـرج الرسـالة من الـزجـاجة يـحاول مع اإليـطالـيـة فرنـشيـسكـا وابنـتـها تـرجمـتهـا وعنـدما
يـفشل يـتـجه إلى القـوامـيس الالتيـنيـة ولـكن دون جدوى فـيتـنـقل ب فـنانى الـنـوادى اللـيلـية
القـادم من قبرص (الـيونانيـة!!) واجملر وبولندا وبـلغاريا لـعله يجد لـلرسالة تـرجمة من لغة
ا ال يعرفها  يـبدو أن البحار العربى وجد أن رسالـة داخل زجاجة يعنى أن هناك "آخر" ر
ـصبـاح فى احلكـايات واألسـاطيـر العـربية!! يـذكره بـشيـاط الـسحر األسـود أو بعـفريت ا
شاركـة الوجدانية بيـنما كانت بـالنسبة لـيحيى (ومعه أبـناء الغرب!!) هى الـسعى للمعـرفة وا
ا يـعيـد إليه ا سـعى إلـيه "يحـيى" ر جتـاه اآلخر حـتى ولـو كان مـجهـوال وهو إحـساس طـا

تعثرة ! فقود فى ظل كلماته ا توازنه ا
ا تصل بنا - لألسف وأخيرا إن عالمات التعجب التى ترافق بعض الفقرات السابقة ر
ا تـوصل إليه "جـياتـرى تشـاكرافـورتى" حول أن الـكوزمـوبولـيتـانية - إلـى حتمـية االقـتنـاع 

أصبحت هى العنصرية اجلديدة "!!!  
الكوميديا والنوايا الغامضة الكوميديا والنوايا الغامضة 

 ليس من شك فى أن الكوميـديا السينمائـية تباينت مواقـفها من الشخصـية اليهودية فى
نطقة الـعربية منـذ نهاية األربـعينيات فـقد بدا واضحا أن إطار مـتغيرات شهـدتها مصـر وا
صـرى فى أفالم نهـاية الرغـبة فى تـأكيـد اندمـاج الشـخصـية الـيـهوديـة فى نسـيج اجملتـمع ا
األربـعيـنيـات وبدايـة اخلمسـينـيات حتـولت بعـد ذلك إلى رفع راية الـسخـرية مـنهـا جتاوبا مع
نـاهض لها وفى كـلتا احلالـت سنجد كـتابا من أمـثال "أبو السعـود اإلبيارى" و"بديع د ا ا
لكـون وعيا سياسيا واجتماعيا ولكنـهم جتاهلوا أحيانا أمورا لها أهميتها خيرى" وغيرهم 
ليس من مـنطـلق اجلهل أو الـنوايـا اخلبـيثـة أو عدم الـقدرة الـفنـية ولـكن استـسالما لـلحـظات

سياسية ضاغطة.
ا تـكون محـدودة التـأثير ومع بـداية هذا الـعقـد سنجـد أنفـسنا أمـام جتارب كـوميديـة ر
ا هـناك من شاهدهـا فهى تعكس مـنحًى خطيرا فى وبعيـدة أحيانا عن االحتـراف ولكن طا
ـوضـوعـات ذات الـطـابع الـسـيـاسى فـهـنـاك نـقص فـادح فـى ثـقـافة تـعـامل الـكـومـيـديـا مع ا
صـانعيهـا إذا كنا من أصحـاب النيات احلـسنة فى تقـييمنـا لهم واستبـعدنا تعـبيرًا آخر وهو
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النوايا اخلبيثة ونشير هنا حتديدا إلى جتارب الثالثى "أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو".
ـواقع اإللـكـتـرونيـة جـمـعت بـيـنـهم الـدراسـة فى كـلـية هذا الـثالثـى كمـا تـقـدمه عـشـرات ا
الهندسة وهوايـة مشتركة هى الكتابة والتصويـر والتمثيل السينمائى ورغم أن األول "أحمد
فـهـمى" سـحب أوراقه من كـلـيـة الـهـنـدسـة السـتـكـمـال دراسـته فـى كـلـيـة االقـتـصـاد والـعـلوم
ارسـة هوايتـهم وقدموا العـديد من األفالم السـينمـائية الـقصيرة السياسـية استـمروا فى 
صورة بـكاميـرا محمـولة وبإمـكانات مـحدودة ويتم عـرضها عـلى "اإلنترنت" بـدون رقابة أو ا
جهة إنتـاجية تمولـها وإن كانت تعرض حتت مـسمى "تمر هنـدى فيديو فيـلم"  موضوعاتها
صرية ـسلسال ت الـتليـفزيونيـة ا ـطية بعض األفالم وا تعتمـد على احملاكـاة التهكـمية من 
ـسـلـسل "رأفـت الـهـجـان" ثم "احلب كـان أولــهـا "مـرتـضى الــنـاجى" وهـو مــحـاكـاة سـاخــرة 
صـباح السـحرى" وهو أحيـانا" ويسـخر من األفالم الـرومانسـية وتاله فـيلم "وحـيد القـرن وا
ـدينة ويصـبح جنما وفيـلم "عافية" وهو سخريـة من أفالم البطل الذى يـأتى من القرية إلى ا
ـستحـيل" فـقد انـتشر مـحاكـاة ساخـرة لفـيلم "مـافيـا" وأشهـر تلك األفـالم "رجال ال تـعرف ا
كـما يـقـولون فـى حواراتـهم بـسـرعة كـبـيرة عـلى "اإلنـتـرنت" وأصـبح الشـبـاب يـتنـاولـونه وهو

كوميديا ساخرة من أفالم اخملابرات وبالتحديد "الطريق إلى إيالت".
ا يـضع كـاتب هـذه الـسـطور فى وضع  إذن فـاتـهـامهم بـالـنـقص الـفادح فـى الثـقـافـة ر
ـشار إلـيه وال يلـتقى أيـضا مع تـركيزهم حرج ألنه ادعـاء ال يلـتقى مع مـستـواهم العـلمى ا
على مـوضوعات لـها بـعدها الـسيـاسى حتى ولو كـانت كومـيدية أو سـاخرة والـدليل أن ثالثة
من أفالمهم اخلمسـة التى قدموها فـى مرحلة الهوايـة ترتبط بالـشخصية الـيهودية والصراع
سـتـحيل" ٢٠٠١ الـعـربى اإلسـرائيـلى وهى: "مـرتضى الـنـاجى" "عافـيـة" "رجال ال تـعـرف ا
والفيلم األخـير هو الوحـيد الذى أتيحت لـنا مشاهـدته. ونستطيـع من خالله مع فيلم آخر هو
"ورقة شفرة" ٢٠٠٨ أول فالمـهم الروائية فى مـجال االحتراف أن نـدع القار يحـدد بنفسة

ناسب لهما.  التقييم ا
 انطلق هـؤالء الشباب من رؤية مـشوشة ألفالم احملاكـاة الساخرة التى تـقدمها الـسينما
" "ميل بروكس" "ج األمريكية مـنذ السبـعينيات من خالل مـخرج من أمثـال "وودى أل
وايلدر" "مارتى فيـلدمان" "جيم إبراهامـز" وغيرهم (وجميـعهم من اليهود) وفيـها يستمدون
غامـرات ورعاة البـقر واجلـاسوسيـة أحداثا من أفالم هوليـوود الشـائعة فى مـجال الرعـب وا
ـعاصرة كومـيديـة تنـطوى عـلى أفكـار حتمل الـكثـير مـن الدالالت الـسيـاسيـة واالجتـماعـية ا
طالوا بـسخريتـهم فى تلك األفالم كل شىء ولـكن دون االقتراب من اإلجنـازات الراسخة فى
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الوجـدان األمريـكى وحتى عـندمـا اقتـرب بعـضهم من بـعض الرؤسـاء األمريـكيـ (وحتديدا
جـورج بوش) كـانت منطـلقـاتهم خـيالـية تمـاما وال تـمس من قريب أو بـعيد مـايشـكل امتـهانا

لتاريخ الشعب الذى ينتمون إليه. 
ولكن مـا حـدث مع هـؤالء الثالثـة كـان أمـرا مخـتـلـفا فـهم لم يـسـتوعـبـوا األصـول الفـنـية
لـلــشـكل الــفـنى الــذى حـاولــوا اسـتــغالله ولم يــحـاولــوا اإلطالع ولـو بــحـكم الــهـوايــة ولـيس
ـقياس حكمـنا على الفيلم األهم فجاءت أفالمهم األولى  اإلحـتراف على أسسه ومسـتجداته
ـسـتـحـيل " مـجـرد ارجتـال سـوقى سـخـيف هـدفه تـشـويه أحـداث بـيـنـهـا " رجـال ال تـعـرف ا
صـرية " بشـقيها صريـة وإطارها " اخملـابرات ا وشـخصيـات وطنيـة هامه فى تاريخ األمـة ا

دنى والعسكرى. دون أن نعرف دوافعهم احلقيقية وراء ذلك !  ا
 بروفة لفيلم ردىء  بروفة لفيلم ردىء 

سـتحيل " الذى يعده صانعوه ومن الصعب ان نفـرد سطورا ألحداث " رجال ال تعرف ا
بدع "فايز غالى" وإخراج اخملضرمة محاكاة للفيلم التليفزيونى "الطريق إلى إيالت" تأليف ا
قارنـة ب الـعمـل من أى مـنطلق نـقدى لن يـفيـد القارىء بل ـميـزة "إنعام مـحمـد على" فـا ا
ا يـشعره بالـغثيان واالمـتهان ولكـن مع ذلك علينـا تتبع بعض مالمـحها للـحكم على رؤية ر
مـجـمـوعـة من شـبــاب سـنـة ٢٠٠٠ حلـدث بـطـولى نـادر قـام بـه مـجـمـوعـة من أبـطـال اجلـيش
ة ٦٧. تـدور أحداث ـصرى فـى ظل ظروف بـالغـة القـسـوة عاشـتهـا مصـر فى أعـقاب هـز ا
الـفيـلم األصلى كـما هو مـعروف إبـان حرب االسـتنزاف عـام ١٩٦٩ ويصـور مراحل اإلعداد
صرى الصعبة للعملية التى نفذتهـا مجموعة من الضفادع البشرية التابعة لسالح البحرية ا

على ميناء إيالت احلربى وتـمكنوا فيها من تدمير سفيـنت حربيت هما بيت شيفع وبيت 
صـرية فى الـبحر األحـمر بعـد استيالء واقع ا والرصيـف احلربى واللـتان كانـتا تـهاجمـان ا
الـقوات اإلسرائيلية عـلى سيناء ثم عودة هؤالء الضـفادع سا بعد إتمـام مهمتهم بنجاح
همة تتحـول من الهجوم على مينـاء إيالت إلى الهجوم على مقر سخ فقد جـعل ا أمـا الفيلم ا
وساد فى تل أبـيب عن طريق إيالت! تنـفذه مجـموعة يـطلق عليـها "ضفـادع بشرية" جهـاز ا
وتـهـتف أثـنـاء تـدريــبـاتـهـا "بـحـريـة بـحــريـة بـحـريـة" رغم أنـهـا مـكــونـة من أربـعـة مـدنـيـ من
ـصرية الذى يعمل فى ظل تخلف عـقليا يقـودهم جهاز اخملابرات ا اللصوص واألفاقـ وا
زعامـة الرئـيس "شعـبان عـبد الـرحيم" وشـعاره أغـنيـة "حنـزله الوكـالة يـجيب قـميص جـديد"
وبرئاسـة عمـيل تخصص فى الـتنـكر فى أدوار النـساء يظـهر فى بـداية الفـيلم فى شخـصية
"مونيـكا" عشيقة الرئيس "كلينـتون" ثم يرشحه رجالة للقيام بدور الـفتاة العربية التى تتحايل
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على ضـابط إسرائيـلى تمهيـدا للهجـوم على سفيـنة بيت شـيفع كما يـحدث فى فيلم "إيالت"!!
وهـكذا يـستـمر التـالعب الصـبيانـى فى استـخدام اإلشـارات التى تـعود بنـا إلى الفـيلم األول
ولـكن بشكل هـابط ومتدن حـتى نصل إلى مشـهد النـهاية وفـيه نرى رئيس جـهاز اخملابرات

وساد: صرية يحيط به رجاله بعد تنفيذهم لعملية تدمير مبنى ا ا
ـصر أنا جالى أكثر  رئيس اخملابرات: أنـا يا جماعة سـعيد بالنـصر اللى حققـناه كلنا 
من ٨٠ ألف جواب شكر النهاردة من أكثـر من ٨٠ ألف شخصية عامة مصرية عشان كده

يا جماعة الزم نشرب نخب النصر بول مصرى متعفن !!! 
عضـو اخملابرات: فـيه فاكـس جه حاال من بـولنـدا رئيس اخملـابرات: ده أكيـد من العـميل

رأفت الهجان. 
عـضو اخملـابرات (يـقـرأ الفـاكس): من اخملابـرات اإلسرائـيلـيـة تشـكركم حلـسن تعـاونكم
معـنا إذ استطـاع رجالكم األبطـال حتقيق ما عـجز عنه اليـهود أنفسـهم وهو تدمـير السفارة

صرية فى تل أبيب! ا
ـصريـة وعـمومـا من مـصر والـواقع أن مـوقف هؤالء الـشـباب الـسـاخر من الـشـخـصيـة ا
الـتى تـبدو من خالل صـوت نـسـمعه من خـارج الـكـادر امرأة سـوقـية لـعـوب بـشكل مـنـفر فى
ستـحيل" واكبة بـنفس القدر مواقف سـاخرة من العرب والـشخصية فيلم "رجـال ال تعرف ا
الـعـربـيـة سـواء من خالل شـخـصـيـة شـيخ الـقـبيـلـة الـعـربـيـة الـذى يـسـاعـد رجـال اخملـابرات
كن أن نسمـيه سبابا عـلنيا لكل من لتحـقيق مهمـتهم أو باختالقـهم مواقف تسعى إلى مـا 
ـصـريـ على ـهاجـمـ ا شـاهـد يـخـمن أحـدا ـصريـ والـعـرب فى آن واحـد فـفى أحـد ا ا
صرية ـرور للموقع اإللكتـرونى للمبنى هو اسم الـفنانة ا فترض لـلموساد أن كلمة ا بنى ا ا

ا يدفع أحدهم إلى التساؤل مستغربا: ة مختار"  "كر
وضوع ? إيه إللى حايجيبها إسرائيل ?  ة مختار با  الرجل ٢ :وإيه عالقة كر

 الرجل ١ : إسرائيل ? إيه أول دولة احتلتها إسرائيل ?
الرجل ٢ : مصر طبعا 

 الرجل ١ : وإيه آخر دولة احتلتها إسرائيل ?
الرجل ٢ : فلسط 

 الرجل ١ : ومصر وفلسط إيه ? 
 الرجل ٢ : عرب 

 الرجل ١ : والعرب ? 
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الرجل ٢ : جرب 
 الرجل ١ : واجلرب ? 

 الرجل ٢ : مرض 
رض عالجه ف ?   الرجل ١ : وا
 الرجل ٢ : فى الوحدة الصحية 

 الرجل ١ : والوحدة الصحية م اللى بيعمل إعالنتها فى التليفزيون بقى ? 
ة مختار!!!!  الرجل ٢ : كر

ورقة شفرة ورقة شفرة 
ا ـستـحـيل" لم يـكن سوى إرهـاصـة  وفى اعـتـقادى ان كـل ماقـدم فى "رجـال ال تعـرف ا
سـيقـدمه هذا "الـثالثى" عـند حتـوله إلى عـالم االحـتراف من خالل فـيـلم "ورقة شـفرة" ٢٠٠٧
وفيه تـظـهر الـشخـصـية الـيـهوديـة فى مقـدمـة الفـيـلم من خالل أجواء تـاريـخيـة تـعود بـنا إلى
مـديـنـة أورشلـيم (الـقـدس) عام٥٨٦ ق.م حـيث يـعـيش سكـانـهـا اليـهـود من الـنسـاء والـرجال
ذابح والـقتل الـعشوائى واألطـفال حيـاة طبـيعيـة آمنة حـتى تفـاجئـهم جحافل قـوات غازيـة با
الـذى ال يـفـرق بـ صـغـيـر أو كـبيـر ويـطـول وبـكل قـسـوة (من خالل لـقـطـات مـكـبـرة يـسعى
ـ داخل هـيكـلـهم الـضـخم الـذى حتيط به ـسـا مـخـرج الـفـيلم إلـى تكـرارهـا) رجـال الدين ا
يـنوراه) دون أى إشارة إلى من هو الغازى? الـشمعدانات الـيهودية ذات الفروع الـسبعة (ا

كن أن جتيب عن ذلك.   أو من أين جاء? رغم أن فقرة من ثالث كلمات كان 
ومع ذلك فـاإلجابـة عن هـذه الـتـسـاؤالت تأتـى بعـد مـنـتـصف الـفيـلم حـ نـعـلم أن الـغزو
قامت به قوات نبـوختنصـر البابلى حيث دمـر أورشاليم والهـيكل وأن هناك كهـنة من اليهود
هـا رسموا هـربوا إلى مـصر واسـتقـروا فيـها ومن خـوفهم من دمـار أورشالـيم وإخفـاء معـا
دينة ثم قـاموا بدفن اخلريطة فى مـنطقة معابد خريطه توضيحـية لكل كبيرة وصـغيرة فى ا
كـانها وهنا تـبدأ مغامرات األقصر ورسموا بـعض الرموز على بـعض األلواح التى توصل 
ضمون فى مواجهة اإلسرائلي الباحث أيضا عن اخلريطة التى اكتشفها معتلة الشكل وا

جد البطل "فايز" (أحمد فهمى).
فايز: بس إيه اللى مخليهم مستموت على خريط زى ده ?

مرشدة سياحية : اخلريطة دى فيها حاجة تهمهم 
 فايـز: أو حـاجة خـايفـ أنهـا تـطلع لـلنـور مـرشدة سـياحـية: بـص هنـا فى اخلريـطة ده
سـجد األقـصى دلوقت الـلى بيـدعى الصـهايـنة إنه جـنوب شـرق أورشالـيم يعـنى ده مكـان ا
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ـعـلـومـات الـلى فى تـاريخ ـبـنى ده ال تـنـطـبق عـلى ا بـنى فـوق هـيـكل سـلـيـمـان مـواصفـات ا
الصهيونية اللى بتوصف الهيكل 

 فايز : يعنى الكاهن ده غبى عشان يرسم حاجة ضد مصلحة اليهود ?
وضوع دلوقت رشدة : ال بس هـو ببسـاطه ما كنش يـعرف النزاع الـلى حيعـرف عن ا ا

فرسم ده بحسن نية عشان كان خايف إن مالمح أورشاليم تنمحى من ذاكرة التاريخ.
صـرية الـفـيلم وهـو يسـتـمد مالمـحه من خالل نـسيج مـتـنافـر من االقتـبـاسات الـفيـلـميـة ا
لوك" ١٩٥٤ مرورا بأفالم مثل "أنـديانا جونز وتابوت العهد" واألمريكية (تـبدأ بفيلم "وادى ا
١٩٨١) يـضـعنـا فى دوامة من عـمـليـات البـحث عن اخلـريطـة اليـهوديـة من أجل تـأكيـد عالقة
ـكـان "هـيـكل سـلـيـمـان" والـهـدف تـرسـيخ فـكـرة أن فـلـسـطـ ومـديـنة ـسـجـد األقـصى"  "ا
سلمـ - ليس ألى شعوب أخرى غـير اليهود عالقة أورشاليم- "القدس" كـما يطلق علـيها ا

بها!! 
السفارة فى العمارة السفارة فى العمارة 

فى العـام التالى لعرض فيلم يوسف شـاه "إسكندرية - نيويـورك" يعرض فيلم الفنان
صادفـة سنكـتشف أن ثمـة تشابه بـ مخرج عـادل إمام "السـفارة فى الـعمارة" ٢٠٠٥ وبـا
سـار السـردى فى فيـلمه الـفيـلم األول وبطل الـفيـلم الثـانى كالهمـا فرض نـرجسـيته عـلى ا
ـا تخـتلف فى أهدافـها الـسياسـية ولـكنهـا تتـفق فى رؤية كل منـهمـا لذاته سواء بـأساليب ر

كمخرج أو جنم سينمائى!
فى "اإلسـكنـدرية - نـيويـورك" ٢٠٠٤ يجـعل شاهـ نفـسه مبـدعا استـثنـائيـا فى الرقص
ـهيمـن على الـفنون فى أمـريكا لالعـتراف بعـبقريته ـا يجبـر اليهود ا والتمـثيل واإلخراج 
ونـبوغه بيـنما يـتحول عادل إمـام - الذى كان أثـناء تصـوير فيـلم "السفـارة فى العمارة" فى
اخلامـسة والست من عمره إلى "شـريف خيرى" مهندس بتـرول ال نظير له فى مهنته ودون
جـوان تتـساقط جمـيالت النـساء من كافـة اجلنـسيات عـلى أعتـاب فراشه لم يؤرقه شىء فى
بنى الذى يقـطنه فى القاهرة التى مسيرته اجلنـسية سوى وجود السـفارة اإلسرائيليـة فى ا
عــاد إلـيـهــا بـعـد مـا يــقـرب من ٢٥ عـامــا مـطـرودا من وظــيـفـته فى دولــة اإلمـارات عـلى أثـر

اكتشاف عالقته اجلنسية بزوجة رئيسه األجنبى. 
ـيول مـنـذ الـدقـائق االولى لـلـفـيلـم يصـور شـريف خـيـرى وقـد سـيـطرت عـلـيه الـرغـبـات وا
الـشهـوانيـة اجلامـحة ال يـعرف حـدا لإلشبـاع فحـياته سـلسـلة من حلـظات الـلذة واخملدرات
يول اجلنسية قصود بالطبع أنه مادامت الـرغبات وا والعشـيقات وغيرها من االنحرافـات وا
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ـسيطـرة فسوف يـعيش مثل هـذا اإلنسان حـياة بوهـيميـة بال قيم وال مبـادىء ويصبح هى ا
وجـود الـسفـارة فى الـعـمـارة ال يـشـكل بـالـنـسبـة له سـوى قـيـدا عـلى حـريـته الـشـخـصـية مع
ـسـئـولـة عـن تـأم ـسـانـدة الـشـرطـة ا الـنـسـاء واخملـدرات رغم أنـهـا أصـبـحت مـكـفـولـة له 
الـسـفـارة وحتـى عنـدمـا يـلـتـقى بالـنـاشـطـة الـيسـاريـة احلـسـنـاء "داليـا" وهى تـقـود مـظـاهرة
شـبابـيـة رافعـة شعـار: "مش حـنسـلم مش حـنبـيع مش هـنوافق عـلى الـتطـبـيع" نراه يـجارى
ا كوسـيلـة الصطيـاد حسنـاء جديدة يـستكـمل بها ـانا بهـا وإ مبـادئهـا وشعاراتـها ليس إ

مشواره اجلنسى!
ـة فى بؤرة  وهـنا يـجعل الـسيـناريـو اليـسار بـقيـادة النـاشطـة وعائالتـها الـيسـارية الـقد
ـنـاهضـة لـلوجـود اإلسـرائيـلى عـلى أرض مـصر تـرفع شـعارات ـظـاهرات ا احلـدث تقـود ا
ـاجـوجـيـة احـتـرافـيـة مـتـجـددة تـتـخـذ مـواقف جتـعل مـجـرد إقـامـة شـريف خـيـرى بـجوار د
السفـارة اإلسرائيلية أو احلديث مع السفـير اإلسرائيلى سببا لكى يـفقد مصريته ويستوجب
ـنـظور يـؤكـد أن كـاتب الـسيـنـاريـو يـتجـاهل حـقـائق كـثـيرة فى اتـهـامه باخلـيـانـة والـعمـالـة. ا
طروحة من خالل مواجـهة موضـوع شائك وهو أمر ال يـبرره أنه كان يـتعامل مع الـقضيـة ا
ـثال بـعيـدا عن أى اجتاهات صـرى على سـبيل ا ـواقف السـاخرة فـاليـسار ا الـكوميـديا وا
سألة الـيهودية جتـعل من الصعوبه لك مواقف مـتابينـة من ا سيـاسية أخرى كـان وما زال 
كان تقـبله كمتـزعم لتلك احلركة ولـعل بعض األفالم التى تعـاملنا معـها فى هذا الفصل -

حتديدا - تقدم لنا الدليل على ذلك.
واقف الـضـاحكـة التى يـعـرضهـا الفـيـلم من خاللهـا مـوضوعه حـول الـتطـبيع مع تـوالى ا
صـرية  تظهر أيضا فئات تـبدو هامشية منها ووجود السـفارة اإلسرائيلية على األراضى ا
تاجر بالشعارات يضاف إليهم عاهرة ينجح تطرف دينيا وا واطن العادى واالنتهازى وا ا
الـفيـلم فى أن يـقدم من خـاللهـا واحدا من أمـتع مـشاهـده عـلى اإلطالق فبـعـد أن تذهب مع
شريف إلى شـقته يطلق صـارخ من حديقـة حيوان اجليـزة على السفـارة فيختـرق حجرة نوم
البسهـما الداخـلية إلى كـائن تـرابي وسط ركام شـريف الذى يتـحول مع العـاهرة وهمـا 
ـهدمـة  يـتمـلـكـهمـا ذهـول سرعـان مـا يتـضـاعف مع قـدوم رتل من اجلنـود يـحمل احلـوائط ا
مدافعه الرشاشة وقائده يخبر رئيسه من خالل الالسكى أن شريف لم يصب بسوء وأيضا

السفارة وهنا تتساءل العاهرة:
العاهرة: سفارة إيه ? 

شريف : السفارة اإلسرائيلية ? 
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الـعـاهرة : آه هـو أنت سـاكن جـنب السـفـارة اإلسرائـيـليـة ? ومـاتقـولـيش أنك أنت ساكن
جنب السـفارة اإلسرائيلية? يا كـلب ياعميل أنت جتيبنى جنب السـفارة اإلسرائيلية يا عد
اإلحـسـاس يا واطـى انت مش مـكسـوف من نـفـسك امـسك فـلـوسك أهه انت مـاتـسـتـهلش
تكـون مصرى من أسـاسه ربنـا ينـتقم مـنك يا خاين حـسبى الـله ونعم الـوكيل حـسبى الله

ونعم الوكيل. 
اخلـلل الرئـيسى فى الـفـيلم هـو أن شخـصيـة بـطله تـداخلت فـيهـا مـجمـوعة من الـعنـاصر
ـا أيضا نـتيجة تـدخل النجم األوحد تبـاينة نـتيجة عـيوب فى السـرد والبناء ور السلوكـية ا
ا حـولها إلى ثالث شخـصيات تتـوازى فى خطوط متـباعدة دون أن تتـداخل لتخلق للـفيلم 
مـستـويات مـختـلفـة للـشخـصيـة فكـان هنـاك إلى جوار شـريف (األول) الدون جـوان الذى ال
تشـكل له السـيـاسة أى أهـميـة شريف (الـثـانى) الذى نـلمح ردود أفـعـاله الواعـية لـتداعـيات
وجود الـسفارة اإلسـرائيلـية بـجواره - رغم عدم اقـتنـاعنا بـأنه لم يكن يـعلم بوجـودها جملرد
ان الـفيـلم يذكـر لـنا أنه كـان فى اخلارج من ٢٥ سـنه وأنه ليس له أسـرة أو أقارب - ويـقرر
مواجهة األمر بـكل حدة وغضب فالـطبيعى أنه كمـواطن مصرى فى مثل سـنه مطارد دائما
ـصـريـة - اإلسرائـيـلـية بـذكـريـات حزيـنـة ودامـية حـول تـداعـيات نـكـبـة فلـسـطـ واحلروب ا
ـتـكـررة وعشـرات اآلالف من الـشـهـداء خالل أكـثـر من خـمـسـ عـامـا لـذلك يـبـدو غضـبه ا
مـنطقـيا وهو يـتحدث مع أحد جـيرانه فى العـمارة وهمـا داخل األسانسـير فى طريـقهما الى

خارج العمارة: 
شـريف : مـصيـبـة واحتطت فـوق دمـاغى طب انا جـاى من آخـر الـدنيـا عشـان أقـعد فى
شقتى وأستـريح الالقى دول جنبى والذق فـيه أنا ناقص وبعـدين ما تيجى نـصيبه تخدهم

او داهية حترقهم بجاز حكسب إيه أنا? مش حضرتك معايا برضه? 
اجلار : مالك بس ياشريف بك? 

شريف : إيه حكاية شريف بك ده الناس كلها عارفانى النهاردة وال إيه ?
فاجأة جـامدة عليك لكن أحسـبها بالعقل وبـهدوء فيها إيه ناس  اجلـار : أنا عارف أن ا

ساكته جنبك? 
شريف : ناس إيه? دول إسرائيلي إسرائيلي أنت إيه? 

اجلار : ماهنا مقر السفارة اإلسرائيلية 
شريف مـا هو عشـان كدة النـاس سابت العـمارة وهجت وكـله خد ديله فى أسـنانه وطار

لكن انت سيادتك ماسبتش العمارة ليه? 
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كن أسيبها  ? أنا مش  اجلار : أسيبها وأروح ف
ا أنك انت اجلار الوحيد اللى ماسبش العماره يبقى إحنا األثن شريف : طب بقى طا
ستـر وغطـا على بعض يـعنى ال سالم وال كالم مع الـعالم دول صـباح اخليـر يا جارى انت
فى حـالك وأنا فى حالى ومـافيش صبـاح اخلير كـمان لكن احـنا ماتـعرفنـاش أسم الكر

إيه ? 
اجلار : ديفيد كوه السفيـر اإلسرائيلى أنا عارف أنها مفاجأة يا أستاذ شريف بس
الزم تكـون عارف انك حـتعـيش جنـبنـا فى سالم تام وانك حـتكـون آمن على حـياتك هـنا فى

العمارة أكثر من أى حته تانيه فى البلد 
شريف : (يخرج هائجا من العمارة وقد قرر عدم العودة إليها) 

وعندمـا يبدء هـذا الشريف فى الـبحث عن مـشترى لـلشقـة يكتـشف أن العمـارة أصيبت
بـلعنة السفارة ولم يـعد أحد يجروء على االقتـراب منها سواء كمالك أو مـستأجر حتى يأتيه

عرض جديد لم يكن يتوقعه 
ديفيد كوه : أنا كنت عايزك فى موضوع 

شريف : موضوع إيه ? 
ديفيد كوه : أنا سمعت أنك عارض شقتك للبيع وإحنا عايزينها 

شريف : سمعت من م ?
هم حندفعلك اللى انت عايزه   ديفيد كوه : مش مهم من م ا

شريف حتدفعوا كام ? 
ديفيد كوه : هى كام متر ?

شريف : ٣٠٠ 
ناور ? عموما مش حنختلف  ديفيد كوه : بالبروزات وا

تر وأنا شريـف : أل حنختـلف الشقـة دى بتاعـة أبويا وأمى من زمان انـت بتحسـبها بـا
هانة  ,بل الهوان واإلمتهان بحسبها بالزمن والذكريات أنا لو بعت حتبقى هى ا

ـنـطقـيـة لن يخـتـلف عن شـريف الدون وهنـا يـبدو أن شـريف (الـثـانى) فى ردود أفعـاله ا
ا أيضـا عن شريف آخر (ثالث) الذى ال تـعبر شخصـيته عن إرادة ثابتة جـوان فحسب وإ
ـناهـض للـتطـبيع وفى نفس فـصلـيه فهـو يقتـنع بآراء ا واقف السـياسـية ا فى مـواجهـة ا
سئول الكبير حول أهمية التزام نطق ا وافق عليه يستسلم  الوقت يوافق على أطرحات ا
مـصر بـاتفـاقياتـها الـدوليـة مع إسرائـيل والتعـامل باحـترام مع أعـضاء سـفارتـها  ثم يوافق
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صديقه احملامى علـى رفع قضية لطرد السفارة من العـمارة استناد القانون حق االتفاق مع
اجلـار  ليتحول فجـأة إلى البطل الشعبى : "شـريف خيرى رمز الصمـود" ولكنه سرعان ما
يتـراجع عن قـضـية الـطـرد خوفـا من ابـتـزاز رجال الـسـفـاره له بعـد أن صـوروه فى أوضاع
جنـسيـة مع امـرأة أوهمـوه أنهـا زوجـة من سكـان العـمـارة لتـتحـول الـشعـارات إلى "شريف
خـيرى اخلائن العميل" وهـكذا جند الفيـلم يضع شريف الثالث فى دائرة من الـتباينات التى
ـا لم تكن تـقع لـو تـداخلت فى تـركـيـبته شـخـصيـة شـريف خـيرى الـدون جـوان أو شريف ر
واقفه احلـاسمة من السفـارة وسفيرها فاألول عـلى األقل كان سيخرجه من خـيرى الواعى 
ا كان أزمة االبتزاز ألن تـفاصيلهـا ال تنطلى عـلى خبير مثـله فى الفضائح اجلنـسية بل ر
وسـاد فيظل عالقته كنه حتـويلها إلى ابـتزاز معاكس لـلسفارة اإلسـرائيليـة وعمالئها من ا
سئول الكبير من جهة ومعـرفته أن العمارة تركها سكانها األصليون وزوجاتهم هربا من با
ـا كان سـيـدفـعه الـى اإلسراع فـى تـمرده وجـود الـسـفـارة من جـهـة أخـرى. أمـا الـثانـى فـر
وثـورته ولـيس االنـتـظـار حـتى يـتـســرب رجـال الـسـفـارة الى أنـحـاء شـقـتـة فـيـتـركـهـا هـاربـا
واجهة إال بعـد أن يرى فى التليفزيون صـورة استشهاد ابن صديقه الطفل متجـاهالأهمية ا
"إيـاد" أثناء االنتفاضة الـفلسطينيـة متجاهال أن بشاعات الـعدو اإلسرائيلى أقدم من حادثة
اسـتــشـهـاد هــذا الـطـفـل وأن وعـيه كـان كــافـيـا الخــتـزان اآلالف من صـور الــشـهـداء خالل

فروض أن يكون رد فعله أسرع وأقوى . سنوات طويلة متتالية ومن ثمة كان من ا
 ومع ذلك فكرة فيلم "السفارة فى العمارة" فـكرة جيدة وجديدة كان ينقصها السيناريو
ـتماسك فى أسـاليب السـرد وبناء الشـخصيـات الواعى بكل تفـاصيل قضـية التـطبيع على ا
ـستـويـ الـنـفـسى والـسـياسى ومـع ذلك يظـل عمـال كومـيـديـا جـريـئـا ومثـيـرا لـلـجـدل ب ا

ثقف والعامة وهذا أمر يحسب له. ا
 حرب ومطاردات  حرب ومطاردات 

صرية خالل نفس بعيـدأ عن اللقاءات احلميمة مع الشـخصية اليهودية قدمت الـسينما ا
الفترة مجـموعة أخرى من األفالم بعـضها اعتمـد على أجواء احلركة ولـكن بدون تميز مثل :
"شــبـاب عــلى الــهـوا" ٢٠٠٢ إخــراج عــادل عـوض "بــركــان الـغــضب" ٢٠٠٢ إخــراج مـازن
اجلبـلى والـبعض اآلخـر كـان متـمـيزا من الـنـاحيـة احلـرفيـة ولـكن فى إطارالـرؤيـة التـقـليـدية
لـلـعـدو اإلسـرائـيـلى سـواء أثـنـاء احلـرب"يـوم الـكـرامـة" ٢٠٠٤ إخـراج عـلى عـبـد اخلـالق  أو
ـوساد اإلسرائيلى مثل :"مافيا" ٢٠٠٣ "أوالد صرية وا ـمتدة ب اخملابرات ا الصراعات ا

العم " ٢٠٠٩ والفيلمان من إخراج " شريف عرفة ".
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صرى اليوم ٤/ ٧/ ٢٠١١) (١) (د. نهى الزين / اخلروج الثانى ليهود مصر.. احلقيقة والوهم جريدة ا
سائى ٢٤/ مايو ٢٠١٠)  (٢) (الناقدة فريدة النقاش فى ندوة تابعتها هبة إسماعيل / األهرام ا

(٣) (أحمد سمير مدونة " قرأت مؤخرا " بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٠
(٤) ( د. رشـاد عـبـد الله الـشـامى "الـشخـصـيـة اليـهـوديـة فى أدب إحسـان عـبـد القـدوس " ص ١٢٨ كـتاب

الهالل ١٩٩٢ ) 
(٥) (الكـاتب الـفلـسطـيـنى - األمريـكى " جـوزيف مسـعـد " أستـاذ الـسيـاسة والـثـقافـة الـعربـيـة احلديـثة فى
نشـور فى جريـدة األهرام ويكـلى العدد رقم ـتحدة األمـريكيـة فى مقـاله ا جامـعة كـولومبـيا بالـواليات ا

دونة " وجهة نظر ") قال ألكسندرا  ٨٦٦ الصادر ٢٨ فبراير ٢٠٠٨ قامت بترجمة ا
رجع السابق)  (٦) (نهى الزين / ا

رجع السابق) (٧) (ص ٢٤٨د. رشاد عبد الله الشامى ا
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Online Journalism Courses Worldwide  ICFJ Anywhere (٩) عن موقع مركز
رجع السابق)  (١٠) ص ١٧ قصة أين صديقتى اليهودية / د. رشاد عبد الله الشامى / ا

(١١) (مقال " العرب وليلة البيبى دول " الكاتبة األردنية رشا عبدالله سالمة.. موقع ياهو ٢٠٠٨)
( ١٢) ( د ,سامى زبيدة "الكوزمو بوليتانية فى الشرق األوسط " / ديسمبر ٩٧ ١٩)

رجع السابق)  ( ١٣) (نهى الزين / ا
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غـاربية" مع الشخصـية اليهودية سواء عـلى مستوى الواقع أو السـينما حافلة التجربة "ا
ـوضـوعـية من الـكـتـاب والـنـقاد بـالـتنـوع والـتـنـاقـضات وجـديـرة بـأن يـفـرد لـها الـدراسـات ا
غاربة فهـم األقدر على حتليـلها وسبر أغـوارها فى ظل واقع اجتمـاعى وثقافى وسياسى ا
ام بـسهـولة بكل جـوانبه رغم اعـتمـاده على مـاكتبه ـشرقى " عاجـزا عن اإل يجـعل النـاقد " ا
ومن ثمة تتـحول هذه السطور - رغم اجلهد الذى بذل فى غاربة أنفـسهم عن تلك التجربة  ا
ن يرغب فى إعـادة الرؤية من مـنظور أكثـر عمقا إعدادهـا -إلى مجرد خريـطة استـرشادية 
ومعـايـشـة. جتلى تـأثـيـر االستـعـمار الـفـرنـسى فى حـياة يـهـود اجلزائـر وتـونس خالل الـقرن
غـرب أصـبحت مـحـميـة فـرنسـيـة فى عام ١٩١٢) فـى بزوغ أسـمـاء يهـودية الـتاسع عـشـر (ا
صور امتـلكت الـقدرة على الـتعـامل مع الكـاميـرا السـينـمائيـة فظـهرمن بـ بربـر اجلزائـر ا
ـولـد "فـيـليـكـس مـيسـجـيش"  Felix Mesguish لـيـحـتل مـكـانـة بارزة الـيـهـودى - اجلـزائـرى ا
كواحد مـن رواد التصوير الذين اعتمد عـليهم األخوين "لوميير" فـى تصوير مشاهد حية من
بـلدان فى الـشرق والـغرب كـان فى مقـدمتـها مـصر والـعالم الـعربى كـما ظـهر من بـ يهود
ولد" ألبير شـمامة شيكلى"  Albert Samama-Chikli الذى شغف صور التونـسى ا غرنـاطة ا
يزة بالتـصوير واإلخراج وجنح من خالل أفالمه الـتسجيـلية والروائـية فى أن يحتل مـكانة 
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فى تـاريخ الـسـيـنـمـا الـتـونـسـيـة. قـبـيل نـهـايـة الـقـرن الـتـاسع عـشـر كـلـف األخـوان "لـومـيـير"
ـشاهد فى شوارع اجلزائر العـاصمة ومنها "دعوة "فـيليكس ميسجـيش" بتصوير عدد من ا
يا وأيضا يناء" كذلك مشـاهد من مدينة تلمسان لعرضها عا ؤذن" و"ساحة احلكومة" و"ا ا
عـلى اجلـاليـة األوروبـيـة فى اجلـزائر الـعـاصـمة وفـى عام ١٩٠٥ قـدّم مـسـجيـش إلى تونس
دن الـتونـسية: الـقيروان ومـطمـاطة ومدنـ وجربة لـيصور حلـساب " لومـييـر"حتقيـقات عن ا

وسوسة(١).
أمـا " ألبرت شـمامة شـكلى " (١٨٩٢ - ١٩٣٤) فكـان مولـعاً بالـترحال حـيث سافر إلى
األمـريكـيتـ الـشمـاليـة واجلنـوبـية وإلى أسـترالـيـا. رجع بعـد ذلك إلى مديـنـة تونس فـشغف
بالـعلـوم والالسلـكى والتـصويـر وبالـتصـوير الـطبى بـاألشعـة السـينـية. أنـشأ عام ١٨٩٥ أول
مـعرض تـونسى لـلتـصـوير. وبـعد عـام قدم أول عـرض سـينـمائى بـتونس قـام بـتصـوير فـيلم
وثــائـقـى عن مـديــنـة تــونس من مــنــطـاد عــام ١٩٠٨  فى عـام١٩١١ قــام بــتـغــطـيــة احلـرب
اإليطـالـيـة - الـتركـيـة  وأخـرج ريـبورتـاجـات وثـائـقيـة عن صـيـد األسـفـنج واألسلـحـة قـبـالة
ـيـة األولى شـارك ١٢ مـصـورا بـرئـاسـة اخملـرج الـفـرنـسى سـاحل دوارة خالل احلـرب الـعـا
ـواكبـة لهـا فى العـشريـنات من الـقرن عـارك واألحداث ا الـكـبيـر "أبيل جـانس" فى تغـطيـة ا
ـاضى شـارك فى تـطـويـر الـسـيــاحـة الـتـونـسـيـة من خالل الـصـور الـفـوتـوغـرافـيـة واألفالم ا
الوثـائقـيـة فى عام ١٩٢٢ شـارك كمـصـور فى الفـيلم الـروائى الـفرنـسى "حـكايـات ألف ليـلة
وليلة" للمخرج الروسى فيكتور تورجانسكى. وفى وقت الحق حاول حتقيق "موسوعة مصور
من احلياة التونسية ماب عامى ١٩٢٢- ١٩٢٤قدم كمخرج فيلميه الروائي "زهرة" و"ع
الغزال" حصل على اجلنسية الفرنسية اعتنقت زوجته اإليطالية وابنته هايدى اإلسالم.

 وهـنـا ال يـسـتـقـيم احلـديث عن "شـيـكـلى" دون الـتـذكـيـر بـالـدورالـذى اضطـلـعت بـه ابنـته
"هـايــدى" الـتى اعـتــنـقت اإلسالم وعـاشـت فى تـونس حـتـى تـوفـيت فى عــام ١٩٩٨ عن عـمـر
ـرأة خـارج دائـرة اخلـنـوع والـتـبـعـية ينـاهـز ٩٢ عـامـا بـرزت خاللـهـا كـمـدافـعـة عن حـقوق ا
ثلة ومؤلـفة سينمائية غاربية بأنـها كانت أول  طلقة للرجل ويـسجل لها تاريخ السيـنما ا ا
ومـونـتـيـرة تـظهـر فى الـسـيـنـمـا من خالل فـيـلـمى: "زهـرة" و"عـ الـغـزال" الـلـذين أخـرجـهـما

والدها.
يـروى "زهـرة" الــفـيـلم الـروائى األول الــذى أخـرجه "ألـبـرت شــمـامـة شـكــلى" قـصـة فـتـاة
فرنـسية تـتحطم سفـينتـها على الـشاطئ التـونسى تنـقذها قـافلة من الـبدو وتقـلها فى اجتاه
رة يتم إنقاذها من محمية فـرنسية ولكن يتم أسرها بواسطة عصـابة من اللصوص هذه ا
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جانب طيار فرنسى حتطمت طائـرته فى الصحراء ولكن بشجاعته وذكائه ينجح فى إعادتها
African إلى أبويـها (قصة شـبه تسجيـلية كمـا يصفهـا الكاتب األمريـكى روى آرمزفى كتابه
  filmmaking: North and South of the Sahara الــســـيــنـــمــا األفـــريــقـــيــة : شـــمــال وجـــنــوب

الصحراء)(٢) أما فيلـمه الروائى الثانى "فتاة من قرطاج" أو"ع الـغزال" فكان يعتمد على
قـصة خيالـية بالكـامل المرأة عربـية شابه تتـمرد على أبيـها عندمـا يفرض علـيها الزواج من

أحد مالك األراضى األثرياء رغم سمعته السيئة وسلوكه الوحشى.
 ويـثيـر فيـلم " ع الـغـزال " إشكـاليـة التـأريخ ألول فـيلم روائى مـغاربى فـبـينـما يـعتـبره
ـا أيضا فى غاربـية فقط وإ ـنطقـة ا بعض البـاحث أول فـيلم سيـنمائى "مـحلى" ليس فى ا
ـرحـلة االسـتـقالل وإرساء ـنـطقـة  أفـريقـيـا يربط الـبـعض اآلخـر نشـأة الـسيـنـمـا فى هذه ا
ـغـرب أو تـونس. وفى اعـتـقـادنـا أن الـنـاقـد الـتـونـسى قـواعـد الـدولــة سـواء فى اجلـزائـر أو ا
الكبيـر عبد الكـر قابوس حسم األمـر عندما رفض صراحـة فكرة اعتـبار "ع الغزال" أول
فـيلم تـونسى أو مـغاربى مـبررا ذلك بـأن قراءة مـتأنـية للـسيـناريـو ومشـاهدة الـفيلـم ينبئ أنه
واقع واللباس فـالفيلم مبنى عـلى مفهوم استعـمارى فولكلورى وال يصحّ أن رغم األسـماء وا
ـا تـنـعـكس عـلى مـعـظم األفالم الـتى أخـرجـهـا يـسـمّى فـيـلـمـا تـونـسـيا"(٣). وهى مـبـررات ر

غرب العربى. األجانب فى ا
السينما الكولونياليةالسينما الكولونيالية

كن اعـتبـار سنة ١٩٠٥ الـبداية الـفعـلية لـلنـشاط السـينمـائى فى اجلزائـر حيث كانت و
"Gaumont.جومون  "Pathé" "تـلكـهمـا اليـهود: "بـاتيه ـنتـجة تـتوالهـا شـركتـان  جل األفالم ا
ومنـذ ذلك الـوقت ظلت الـسـينـما االسـتـعمـارية وإلى غـايـة االستـقالل سـنة ١٩٦٢تـمارس كل
ـغـالــطـة مـن خالل األفالم الـروائــيـة واألشــرطـة الــوثـائـقــيـة والــتى قـاربت أشــكـال الـزيـف وا
"(٤) ومع ذلك أصبـحت تلك األفالم تـشكل اآلن "وثيـقة ضـرورية لتـأكيد بـعض األحكام ئت ا
اخلاصة بـحضـور االستعـمار فى تلك الـفترة حـضورا خلـخل القـيم التقـليديـة وجعل الواقع
غـربى يدخل تـاريخـا جديـدا باسـتقـباله قـيمـا وأفكـارا وتقـاليـد جديـدة. غيرأن الـصورة فى ا

حينها لم توضح اجلرح الذى خلفه هذا الوافد اجلديد ألنها كانت من إبداع اآلخر"(٥).
ورغم الكم الكـبير نـسبيـامن األفالم الروائـية التى  إنـتاجهـا خالل الفتـرة االستعـمارية
ـغاربة من الوقوف خلف الكاميرا غاربيـة فإن االستعمار حال دون تمكن ا على األراضى ا
إلجنـاز أفالم قبل األربـعيـنيات وفـى مقدمـته لكـتاب "الـسيـنمـا الكـولونـيالـية "لـلفـرنسى "بـيير
ـستـعـمر من بـولنـجـيه" يرجع الـنـاقد الـفـرنسى "جى هـانـيبـال" الـسبب وراء ذلك إلـى خوف ا
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استغالل "األهالى" لهذه الوسيلة اإلعالمية اخلطيرة التى هى السينما والتى نعتها بالهدامة
أو التخريبية حتى ال ظهروا على الشاشة الوضع احلقيقى الذى تعانيه شعوبهم(٦).

ا أن غربى "خالد اخلضرى" من هذه احلقيقة نتيجة مفادها أنه طا  ويستخلص الناقد ا
ــغـرب بـعـ اســتـعـمــاريـة فال غـرو إذا جـاءت رســائـلـهـا مــطـابـقـة ســائـر األفالم صـورت بـا
سـتـعـمرة راسـلـيـها مـعـبـرة عن نـواياهم اإلمـبـريـالـية الـهـادفـة أساسـا إلى إظـهـار الـدول ا
رأة كما يـستغلون احليوان بشمال إفريـقيا على أنها مـتخلفة أهلهـا متوحشون يسـتغلون ا
فيـوصدون عـليهـا باب احلـر ويسـخرون العـبيـد كما يـفعـلون مع الـدواب والدواجن وخول
هذا بالتالى لفرنسا بصفة شرعية فرض هيمنتها االستعمارية باسم "احلماية" من هنا فجل

األفالم االستعمارية تنبنى على فرضيت متقابلت :
سـلم واعتـباره جـزءا من الديـكور األفـريقى الـغرائبى   األولى : تشـويه صورة العـربى ا
كـالــنـخـلــة والـصـحــراء واجلـمل واخلــيـمـة والــبـئـر والــصـومـعــة ذات الـهالل كــنـايـة اإلسالم

تزمت).  (ا
ـثـابة  الثـانـيـة : صـورة مـقـابلـة لألولى تـرفع مـن قدر فـرنـسـا وتـظـهـر الفـرنـسى عـامـة 
اجلنـتلمـان ذى العينـ الزرقاوين والـشعر األشقـر النظيـف والهندام األنـيق وهو اإلنسان
نـقذ من الـضالل. كـالطـبيـب فى فيـلم (إيتـو) - أخـرج اليـهوديـ " جـان بنـوا ليـفى ومارى ا
ـاريــشـال الـيـوطى: "لـيس هـنـاك من إيـبـسـتــ عـام ١٩٣٤ -عن هـذا الـدور بـالـذات صـرح ا
حقيقة أشد وضوحا أكـثر من دور الطبيب بوصفه عامال من عوامل التوغل اإلغراء وإقرار

السلم". 
التوزيع ودور العرضالتوزيع ودور العرض

غرب العربى وفى عام ١٩٠٨ دشنت أول  فى عام ١٩٠٧ فتحت "باتيه" فروعا لها فى ا
قـاعة عـرض سيـنمائـية فى تـونس باسم "أمـنيـة باتـيه". وقد نشـرت «باتـيه» كتـابا هـاما يجب
ثل إعادة قـراءته من طـرف من يبـحث عن تـاريخ األفكـار والعـقلـيـات حرّره «جـرار ماديـو» 
الشـركة عـنوانه «الـسيـنـما االسـتعـماريـة» يطـرح فيه خـطة كـامـلة السـتعـمال الـسيـنمـا كأداة
لترسيـخ االستعمـار ويختـمه بجمـلة واضحـة «لقد استـعمرنـا األرض وحان الوقت السـتعمار

العقول»(٧).
ـية األولى بدأت صناعة دور العرض جتذب األفراد من األجانب   مع نهاية احلرب العا
وإذا أطلعـنا على أصحـاب تلك القاعـات سنجد أكثـرهم أو كلهم فرنـسيون وإيطـاليون ويهود
غـاربى وبفعـل اخللط ب أصل الـسيـنمـا واالستـعمار ـتفـرج ا ومـالطـيون وهـنا سنـجد أن ا
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ــا أدى إلى إفالس الـعـديـد من ـوجه إلـيه  نــهج سـيـاسـة مــقـاطـعـة اإلنـتــاج الـسـيـنـمــائى ا
لـكها األجـانب واليـهود كقـاعة "بوجـلود" بفـاس بعد أن أجـبرت على إغالق القاعـات التى 
ـا جـعـلـهـا عـلى وشك أن تـبـاع جملـمـوعـة من أبـوابـهـا بـفـعل مـقـاطـعـة األهـالى لـعـروضـهـا 
ـعـلـومـات الواردة عن تـلك الـفـتـرة إلى امـتنـاع جـريـدة "الـعلم" ! كمـا تـشـيـر نفس ا ـسـلـمـ ا
امونية" حتت التابعة للحركة الوطنية السـياسية عن نشر إعالنات إشهارية لفائدة سينما "ا
واقف لم ذريـعة وجـود مستـثمـرين يهـود ضمن مـالكى تـلك القـاعة " وعـمومـا يبدو أن تـلك ا
تـشمل سـوى نـوعيـة مـعيـنـة من قاعـات الـعرض بـعـد أن  تصـنـيف قاعـات الـعرض فى ظل
ـمـتـازة تفـتـح أبـوابـها االسـتـعـمـار لـلـمـغـرب الـعـربى إلى ثالث درجـات: األولـى من الـدرجـة ا
غاربة من "األعيان" فى لألوروبـي دون غيرهم الثـانية أقل جودة ويسمح بـدخولها لبـعض ا
هـووسـ بـتـتبع األفالم الوقت الـذى خـصـصت فـيه قـاعات شـعـبـيـة الستـقـبـال " األهـالى " ا

غرب١٩٣٧(٨). صرية التى بدأ تسويقها فى ا ا
تـمصـرين اليـهود  فى ظل هـذا الوضع جنح رجـال التـسويق والـتوزيع الـسيـنمـائى من ا
" "أنـدريـة بن ـون نـحـمـيــاس" "زيـزوبن السـ حــامـلى اجلـنـسـيــة الـفـرنـسـيـة من أمــثـال "ر
غـرب الـعـربى و(اجملـتـمـعـات الـعـربـيـة) فى فـرنـسـا مـجـرد سوق سـيـمـون" من جـعل بـلـدان ا
تنـامى فى مصـر وفى نفس الوقت استهـالكية تـساعد عـلى استيـعاب اإلنـتاج السـينمـائى ا
صـرية باألفالم الفرنسية التى يقومون ثل ومقايضة األفالم ا ـعاملة با االستفادة من مبدأ ا
أيضا بتوزيـعها فى بعض بـلدان الشرق األوسط وكـانت نادرة العرض فى مصـر لقلة عدد
ـالية واإلداريـة التى كانت مشاهـديها ولـكن حتقق طـلبهم و اتـفاق عـلى رفع الصعـوبات ا

تعترض دخولها فى مصر(٩).
وفى نــفس الــوقت ســاهم الــعــديـد مـن الـعــوامل فى خــلق صــراعــات حــول هـيــمــنـة
كن أن األجـانب واليـهود عـلى البنـية األسـاسيـة السـينـمائـية وخـاصة دور الـعرض و
سـرحى منصف شرف ؤرخ ا نتلـمس بعض مالمحهـا من خالل التجربـة التونسـية فا
الـدين(١٠) يــشـيـر إلى شــخـصـيـة" عــلى بن كـامـلــة " بـاعـتــبـار أن له فـضال كــبـيـرا عـلى
ـســرح والـسـيــنـمـا فى تــونس فـهــو من أبـنـاء مــديـنـة قــصـور الـسّــاف راودته فـكـرة ا
مزاحـمة الـيهـود والـفرنـسيـ الذين كـانت لـهم قاعـات عرض سـيـنمـائى وفتح قـاعة فى
دينـة العتـيقـة  وكانت القـاعة نـاجحة ثمّ أصـبحت له قـاعات سيـنما نهج الـقرامـد فى ا
أخرى وكـان ينظر إلـيه بعداء من الـفرنسـي واليهـود ومن ب ما حـدث سقوط حائط
فى قاعته مات على أثره أطفال إيطالـيون وقدّمت ضدّه قضية ألن الفرنسي واليهود
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ّ التعويـض للعائالت كـانوا يعتـقدون أنّه لم يـقم بإجراءات الـتّأم لكـن خاب ظنّهـم. و
تضرّرة(١١). ا

 فى العـشـريـنـيات فـكّـر " عـلى بن كـامـلة " فى تـأسـيس قـاعـة مسـرح وأقـام مـسـرحا فى
غـنيـة اليـهوديـة "حبـيبـة مسـيكـة" وكان شـارع لنـدرة وأسّس فرقـة مسـرحيـة من عنـاصرهـا ا
مسرحه يقدّم عروضا مـسرحية وسينمائية(١٢) ويبدو أن هذه الـقاعة كانت نواة إلنشاء دور

غاربة.  تلكها ا عرض 
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تـبنى يـهـود اجلزائـر قـبل حصـول اجلزائـر عـلى استـقاللـها فى عـام ١٩٦٢ مـوقفـا سـلبـيا
جتاه احلركة القومية اجلزائريـة بل كانوا من أكثر اجلهات التى طالبت بإبقاء اجلزائر حتت
سيطرة فرنسا(١٢) وبـعد هجرتهم إلى فرنـسا اتخذوا موقفـا معارضا للنـظام الفرنسى الذى
مـنح االسـتـقالل لـلـجـزائـر كـما حـرصـوا عـلى إضـفـاء قـدر مـا من اخلـصـوصـيـة الـسـيـاسـية
الـثـقـافيـة عـلى جـمـاعـتـهم إمـا من خالل اإلعالء من شـأن قـادة اجلـزائر الـفـرنـسـيـة أو عـبر
ـستمر على القيادة السيـاسية الفرنسية بغرض دفـعها لألعتراف بخطأ االنسحاب الضغط ا
من اجلزائر.(١٣) ورغم ذلك سنجد الكـثير من اليساري الفرنـسي واألوربي ومنهم العديد
من اليـهـود يـسـاندون الـثـوار اجلـزائـري فـى ذروة كفـاحـهم ضـد االسـتعـمـار الـفـرنسى بل
وسنجد أن أولى األفالم السينمائية التـسجيلية التى ساندت الثورة اجلزائرية وقضاياها لم
ـنـاهـضـ لالسـتـعـمـار تـكن من صـنـع اجلـزائـريـ بل كـانـتـمن حتــقـيق هـؤالء الـيـسـاريـيـنــا
نـاصـرين لقـضـايـا التـحـرر الوطـنى فى بـلدان الـعـالم الـثالث. ويـأتى فى مـقـدمتـهم" ريـنيه وا
فوتـييه " ( Rene  Vautier مواليـد١٩٢٨) الذى أخـرج عام ١٩٥٤ فيـلم "األمة اجلـزائر" وفيه
ـساهمـة بكـاميرته فى قـدم القـصة احلقـيقـية لغـزو اجلزائـر وبعـده اقترح عـلى قادة الـثورة ا
تـحدة وعلى نـابر الدولـية وعلى رأسـها األ ا إخراج القـضية اجلـزائرية إلى الـعالم عـبر ا
أثـر ذلك ظـهـرت مـجـمـوعـة من األفالم الـتى صـورت فى اجلـبـال حتت الـقـصف وبـ جـموع
L\'Algerie "ومن أهـمها فـيلم "اجلزائـر حتترق . الالجـئ اجلـزائري عـند احلدود الـتونسـية
en flammes الــذى أخـرجه "فــوتـيــيه عـام ١٩٥٨ وفــيه عـرف الــعـالم مــعـانــاة وكـفــاح جـيش

الـتحـرير الـوطنى " وقـدم صورة حـقيقـية لـلثـورة اجلزائـرية وكـانت هذه أول مـرة يرى فـيها
ا هم العالم اجملاهدين اجلزائري وأول مرة يدرك فيها العالم أيضا أن أولئك اجملاهدين إ
رجال من حلم ودم مثل بقية البشر وأن قوتهم تكمن فى تصميمهم على حترير البالد(١٤).. 
 إلى جانب "رينيه فوتـييه" هناك أسـماء فرنسيـة وأوربية أخرى سانـدت الثورة اجلزائرية
خالل النصف الـثانى من اخلمـسيـنيات من فـرنسا: "بـيار كلـيمان" الـذى ساند الـثورة وقدم
فيلم ''جيش التحرير الوطنى فى القتـال'' وبسبب انحيازه للثورة اجلزائرية تعرض للمحاكمة
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عـام ١٩٥٨ وحـكم عـلـيه بـ١٠سـنـوات سجن إلـى جانب سـيـسـيل دى كـوجـيس والـتى قدمت
ـدة عــامـ و"يـان فـيـلــمـا قـصــيـرا بــعـنـوان ''الـالجـئـون'' وكــان مـصـيــرهـا أيــضـا الـســجن 
لـومـاسـيـون" "وبـيـار شـولى" "جـى شـالـون" "فـيـلـيب دوران" "مـارسـيل هـارتـز" نـاهـيك عن
ـانى الـشرقى "كـارل جاس" والـصـريى "البى دوفيـتش" وجمـيـعهم كـان ألفالمهم اخملرج األ
ـيدان التـسجـيلـية دور هـائل فى الدعـايـة للـثورة والـفضل فى تـكوين عـناصـر جزائـرية فى ا
السيـنمائى كـان لها دورهـا فى إرساء قـواعد السـينمـا اجلزائريـة من أمثال:"أحـمد راشدى"
و"مـحـمـد األخـضـر حامـيـنـا" الـلذيـن كانت مـدرسـتـهـمـا األولى فى مـيدان الـسـيـنـمـا هى هذه

اجملموعة.
ساندة بواسطة فنان فرنسى آخر جاء ليحقق الريادة فى كتابة وإخراج وتستكمل تلك ا
مثل الـيهودى أول فـيلم روائى طويل تـنتجه اجلـزائر بعـد االستـقالل أنه الكاتب واخملـرج وا
- اجلزائـرى األصل جاك شاربى  Jacques Charby كـان والده من يهود تـلمسـان اجلزائرية
ولكنه انـتقل للعـيش فى فرنسا ليـصدر هناك مـجلة "الثورة الـبروليتـارية" أما أمه فكانت من
ـقـاومــة الـفـرنـســيـة ضـد االحـتالل الــنـازى وجتـنـبـا لـالعـتـقـال من قــبل اجلـسـتـابـو أعـضـاء ا
والـتـرحـيل إلى مـعـسـكــرات "الـهـولـوكـست" انـتـحـرت فى عـام١٩٤١  فى تـلك األجـواء عـاش
"شاربى" طفولة مضطربه ولكنه سار على هدى عائلته وانضم خالل احلرب فى اجلزائر الى
حــركـة "الــشـبــيـبــة االشـتــراكـيــة" ثم "احتـاد الــيــسـار االشــتـراكى" وفى عــام ١٩٥٨ انـضم
إلى"شـبـكـة جـونـسـون " (Réseau Jeanson) الـتى حـاولت أن تـفـضـح الـبـربـريـة االسـتـعـمـاريـة
سـلطـة على اجلزائـر وتعـرى تنـاقضات الـنظـام االستـعمارى وتـعددت أنـشطـتها الفـرنسيـة ا
ـنشـورات إضـافـة إلى نـقل األموال وتـوفـيـر اخملـابئ وإعداد فـشـمـلت كـتابـة ونـشـر وتـوزيع ا

. زورة لقادة اجملاهدين اجلزائري األوراق ا
 تعـددت مـساهـمات "جـاك شـاربى" فى خدمـة الـثورة اجلـزائـرية فـقد شـارك "فـرانز فـانون"
عارفه فكر والـطبيب األسود الذى انـدمج مع اجملاهدين اجلزائريـ وأفاد الثوار  ـناضل وا (ا
الطبية ومواهبه ككاتب ومنـظر سياسى) فى تطوير دور األطفال اجلزائري األيتام الذين فقدوا
ذويهم أثناء احلرب وجنح فى جتميع شهادات هؤالء األطفال لتنشر فى١٩٦٢ فى كتاب بعنوان
"أطفـال اجلزائر" ثم توج موقفه من األطفـال اجلزائرى ينبتبنى صـبى جزائرى اسمه "مصطفى"
. بـعـد أن فقـد ذويه فـى احلرب ومـع نيل ـظـليـ الـفـرنـسـيـ كان قـد تـعـرض لـلـعـنف عـلى يـد ا
اجلـزائـر اسـتقاللـهـا قـام "شـاربى" بـإخراج أول فـيـلم جـزائـرى روائى طويل يـحـمل عـنـوان "هذا

السالم الشاب"  une si paix jeune وفيه يحكى قصة مصطفى ابنه بالتبنى.
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دارت أحـداث "هذا الـسالم الشـاب" مع بدايـة استـقالل اجلزائـر حيث وجـد مئات اآلالف
من األطفـال أنفـسـهم أيتـاما فـأنشـئت مـراكز الحـتضـان أبنـاء الـشهـداء وكان ال بـد من بذل
جهود كبيـرة لتربيتهم وتعليمهم وكان مـن الواجب جعل هؤالء األطفال ينسون فظائع احلرب
وأهوالـها لتـمكينـهم من االستعداد لـلحياة فـى وطن يسوده السالم. ولـهذا فإن الفـيلم يصور
عـالم (ديار اجليل الصاعد) فنـشاهد أطفاال صدمـتهم احلرب فبقى سلوكـهم اليومى مطبوعا
بالعنف فى الفـيلم مجموعتان من األطفال فى دارين متجـاورت تعارض بينهما وتفضل ما
بـيـنهـمـا منـافـسة طـفولـيـة يتـزعم عـلى اجملـموعـة األولى عـلى والثـانـية مـصطـفى ولـكل مـنهـما
تأثـيـره علـى رفاقه. ولـكن الـلعـبـة - فى عـقلـيـة هؤالء األطـفـال - تـتخـذ بـعدا مـأسـاويا إذ إن
(عـصـابـة) عـلى(هى جـبـهـة الـتـحـريـر الـوطـنـيـة) و(عـصـابـة) مـصـطـفى هى (مـنـظـمـة اجلـيش
. وفى لـعبة العنف يخـتلط اخليال والواقع وبدل أن الـسرى) وتنشب (احلرب) ب الـعصابت

تنتهى اللعبة نهاية طبية تسمع طلقة نارية من مسدس حقيقى. 
مازال فـيلم "هـذا السالم الشـاب" يحـتل مكانـة هامة بـالنـسبة لـلسيـنمـا اجلزائريـة البعض
يعتبره من كالسيكيات السيـنما اجلزائرية الهامة فهو أول فيلم روائى طويل فى عهد اجلزائر
ـسـتـقـلـة وأول فـيـلم جـزائـرى يحـصل عـلى جـائـزة فى مـهـرجـان دولى وهى جـائـزة سـيـنـما ا
الـشـباب فـى مهـرجـان مـوسـكـو ١٩٦٦ وحـتى اآلن يـتم وضـعه مع أفالم مـثل "وقـائع سـنوات
اجلمـر" حملمـد خلضـر حامـينـة (جـائزة الـسعـفة الـذهبـية فى مـهرجـان كان ١٩٧٥) و"األفـيون
(١٥) فى إطار " ريتروسبـكتيف " أهم أفالم الثورة اجلزائرية والعصا " للمخرج أحمد راشدى
هـرجانـات والفـعالـيات الـثقـافيـة الدولـية ومن نـاحيـة أخرى ما زال" جـاك شاربى " الـتى فى ا
ثقف والفـنان اجلزائري وسنجد البعض ينادى بإطالق اسمه وآخرين يالقى ترحيبا من ا
ـتـنوعه فى خـدمة من أعـضاء " شـبكـة جـونسـون " على شـوارع اجلـزائر اعـترافـا بـخدمـاتهم ا
ثـورة التـحـرير اجلـزائـرية(١٦) بل سـيـظـهر فى عـام ٢٠٠٧ فـيـلـما تـسـجـيلـيـا جـزائريـا بـعـنوان
ـقـاومة األخـرى" من إخـراج رشـيد نـفـيـر يتـنـاول احلديـث عن "شبـكـة جـونسـون" الـتى كان "ا
قـاومة األخرى "ألن شاربى واحـدا من الالعبـ الرئـيسيـ فيـها ويـضعـهم الفيـلم فى خانـة ا
الكـثيـر اليـوم - كما يـقول اخملـرج - يجـهلون دور هـؤالء "األجانب" الـذين رغم حيـاة الرفـاهية
الـتى كـانوا يـحـيـونهـا اخـتـاروا فى حلـظة حـاسـمـة أن يسـانـدوا اجلـزائـري فى كـفـاحـهم ضد

بلدهم األصلى فرنسا ألنهم كانوا يؤمنون بعدالة قضيته(١٧).
 ولكن مـساهمة "جـاك شاربى" وغيـره من السينـمائي الـيهود تكـشف عنها بـعد سنوات
- لـيـست بـا لـقـلـيـلـة - دعـاوى تـشـكك فى الـدوافع احلـقـيـقـيـة وراء دور األجانـب فى مـسـاند
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الـثـوار اجلـزائـريـ فـقـد أشـار الــكـاتب الـفـرنـسى "جـيل بـيـرو" فى كـتـابه " رجل من نـسـيج
خـاص " عن حـيـاة اليـسـارى اليـهـودى الشـهـير "هـنـرى كوريـيل" الـذى كان يـحـمل اجلنـسـية
الفرنسـية وهاجر من مصـر فى عام١٩٥٠ إلى فرنسـا وهناك أسس مع عدد من الـشيوعي
ـصـري مـجـمـوعـة عرفـت باسم " مـجـمـوعـة رومـا "ثم أصـبح عنـصـرا رئـيـسـيا فى الـيـهـود ا
"شبكـة جونسون" التى كانت كـما يقول "بيرو"(١٨) تسانـد الثورة اجلزائرية فى الـظاهر بينما
كان هـدفـهـا احلقـيـقى هـو "أن تـكون اجلـزائـر بـعد االسـتـقالل أول دولـة عـربيـة تـقـيم عالقات
سالم مـع الكـيـان الـصـهـيونى فـى فلـسـطـ احملـتلـة" ويـبـدو أن هـذا الـهدف فـشـلت "جـمـعـية
جــونـسـون" فى حتـقـيـقه عـلـى أرض الـواقع بـيـنـمـا تـوقف الـبــعض أمـام مـوقف لـلـفـيـلـسـوف
الفرنسى الكبـير "جان بول سارتر" ح اعترف أن الفرنسـي الذين ساعدوا جبهة التحرير
ا ا قاموا بذلك مدفوعـ ليس فقط بشعور من التضامن مع شعب مضطهد وإ الوطنى إ
ـصلـحـتـهم ولـصالح حـريّـتـهم ومـستـقـبـلـهم. وهم بـذلك ينـاضـلـون من أجل إنـقاذ فـعـلـوا ذلك 
قراطية فى فـرنسا نفسـها ويختم سارتر قـائال ''لو أن شبكة جونـسون طلبت منىّ حمل الد
حقائـب أو إيواء منـاضل جـزائري وكـنت قادرا على فـعل ذلك دون أن أحلق ضررا بهم
لـقمت بـذلك دون ترّدد''(١٩) وخالل السـنوات األخـيـرة بدأت تـعلـوا بـعض األصوات الـيهـودية
هـدفـها خـلق حالـة من التـشـويش حول عالقـة "رينـيه فوتـيـيه" بالـثوار اجلـزائريـ حتت ادعاء
سـاعـدة على كـسـر الـتابـوهـات عن تاريـخ اجلزائـر. فـقد أنـتج اخملـرج الـبلـجـيكى الـيـهودى ا
"جـيـروم الفـون" فيـلـمـا عن اخملـرج الـفـرنـسى "رونيـه فوتـيـيه" يـظـهـره فـيه وهـو يصـف بعض
القـيادات فى جـبهـة الـتحـرير الـوطنى بـشكل يـبدو سـلـبيـا: "لقـد صورت كل شىء عن الـثورة
ـقـاطع الـتى كانت سـتـلـهب مشـاعـر الرأى اجلزائـريـة وتـعجـبت من طـريـقة قـصـهم لبـعض ا
ى من ذلك صـور لــبـكـاء بـعض اجملـاهــدين وهم يـسـمـعـون كــلـمـة ألحـد قـادتـهم الـعــام الـعـا
". ويضيف فوتيـيه: "لقد قرر ذلك القائد اجلـاهل حذف صور بكاء اجملاهدين وقال يـداني ا
لى: "إن اجملاهـد اجلزائرى ال يـبكى" أعـتقد أن هـذا القائـد هو قائـد سىء وأؤكد لكم أنه لم
ـنطـقـة احلدوديـة ب تـونس واجلزائـر ولكن داخل يشـارك فى أى مـعركـة قط لقـد كان فى ا
ــغـاربى ــتــغــيـرات الــتى طــرأت عــلى الــواقع ا تــونس ولــيس فى اجلــزائـر"(٢٠). ومع ذلـك فـا
الـسـيـاسى واالقـتصـادى واالجـتـمـاعى عـلى أثـر االسـتقـالل وما صـاحـبـهـا من تـبـايـنات فى
ـكونـات القـوميـة والسـكانـية والـلغـوية والـثقـافيـة ب أبـناء واقف الـسيـاسيـة نتـيـجة تـعدد ا ا
ـنـطقـة من الـعـرب واألمـازيج (الـبـربـر) وأصـحـاب األصول األفـريـقـيـة والـيـهـودية أدت إلى ا
غرب العربى من أوروبا واستمرار التواصل مع اليهود تفاعالت ساندها بقوة قرب بـلدان ا
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ـغـرب وتونس ـغـرب الـعربى خـاصـة فى ا الـيـسـاري سـواء من اسـتـقـر بهم الـعـيش داخل ا
Pieds- :وأطلق علـيهم "الـيهود الـعرب " أو كـانوا من يهـود " األقدام الـسوداء " (بالـفرنـسية
ستـوطن األروبـي الذيـ سكنوا أو عمريـ أو ا   Noirs) وهـو التعـبير الـذى يطلق عـلى ا

غرب الـعربى عمـوما وفى اجلزائـر خصوصـا إبان االستعـمار الفـرنسى والذين ولـودوا فى ا
انتـقلوا مع عـائالتهم بعد االسـتقالل للـعيش فى فرنسـا ومنهم الـكثير من الـفالسفة واألدباء

فكرين والسينمائي اليهود. وا
ففى فـرنسا جنح "األقدام السوداء" من اليـهود فى مجال السينـما فبرز من القادم من
اجلـزائراخملرج الـسينـمائى "ألكـسندر أركـادى" الذى أخرج فـيلم "هنـاك بالدى" الذى عرض
قبل عدة سنـوات وتضمّن دعوة صريحة لعودة اليـهود واألقدام السوداء إلى اجلزائر. ومثله
أيـضا حـشـد من اخملـرج أمـثـال: روجيه بـنـمـو- بيـار كـاردينـال- إبـدار أسكـار- مـارسال
مثـلون أمثـال :فرانسواز أرنـول- جان بيار كارسـنتى- فيلـيكس مروانى- سـارج مواتى وا
بكرى--جى بيـدوس - جان بن جيجى- جوليان برتو- جـان كلود بريالى- روبير كاستال-
آنى فراتيلـينى- روجيه حن - مارل جوبيـر - جان جنرونى - لوسيت صهوكيت - مارت
غنـيون أمثـال: أونريكو مـا سياس- جـيماردال- مارسـيال سوالن. أخلومن فيال لـوجنا.  وا
ـثل) -أالن طـيب مخـرج تـليـفـزيونى - أالنـسـارد (اسمه احلـقـيقى تـونس :فـالـيرى ذاروك (
أالن سـعادة) منتج  نوربرت سعـادة منتج سينمائى - جيـرار بيوليتشيـنو (مخرج سينمائى
وتليفزيونى) - جورجى نيزان (مخرج وكاتب) - سرجيه موتى (منتج ومخرج تليفزيونى) -
غرب: ريتـشارد آنكـونينا آنـدريه حليـمى (مخرج تـليفزيـونى ) - بييـر باروخ (مخـرج) ومن ا
ثل)- صمويل حديده (منتج) إلخ. الح ( ثل) سيمون بيتون (مخرجة تسجيلية) -جاد ا )
 وكـان من الطـبـيعى أن يـهـيمن يـهـود "األقدام الـسوداء" عـلى كـثيـر من مـفاصل الـعـملـية
الفنـية واإلنتـاجية واإلعـالمية فى فـرنسا وأن يـصبح التـودد إليـهم من قبل شبـاب اخملرج
ـهاجـرين إلى فرنـسا أمـرا حتـميا بـل وأن يصبح ـولودين أو ا غـاربة وخـاصة ا والـفنـان ا
نتج بشير درايس عندما غاربية نفسها للدرجة التى دفعت ا نطقة ا لبعضهم حظوة داخل ا
 مـهاجمته من الصحـافة اجلزائرية الختيـاره"ألكسندر أركادى" إلخـراج فيلم "فضل النهار
ا كانت قـيم فى فرنسـا "ياسميـنة خضرة" إلى الـقول: "ر على الـليل" عن رواية للـجزائرى ا
للمخرج مـواقف فى السابق لكنه حاليا تغيرت الـكثير من األمور ألنه له النية فى االستثمار
ـثقـف والـفنـان اجلـزائريـ لم يتـعامل مع الـيهود? فى نص جزائـرى ثم يتـساءل مَنْ من ا
األخضـر حامينـا وأحمد راشـدى مرزاق علـواش محمد ديب الـشاب خالـد الشاب مامى
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ـكن تـاكـفـاريـنـاس إيـديـر وغـيـرهم ٨٩ % مـنـهم تـعـامـلـوا مع الـيـهـود*(٢١) وتـلك حـقـيـقـة ال 
ـغرب العربى شترك فى ا جتاهلـها  يسانـدها واقع يقول أن مـعظم اإلنتاج الـسينمـائى - ا
ـاضى  تمـويله بأمـوال فرنسـية - مغـاربية  وأن منـذ النصف الـثانيـمن ستـينيـات القرن ا
ـساهمات الفرنسيـة غالبا ما تترجم إلى عنـاصر فنية فرنسيـة وأوروبية تتحكم فى مفاصل ا
غاربـية فى الـقليل من غاربى لـتنـحصر بـعد ذلك الـواجه ا الـبناء الـفنى لـلعـمل السيـنمـائى ا
الـعناصـر الفـنيـة التى كـان "أغلـبهم فرنـسى الهـوى وبعـضهم فـرنسى الـهويّة!!"(٢٢) وفى ظل
غـاربية كـن التعـامل فى هذا اإلنـتاج مع كـافة الـقضايـا ا هذا الـواقع يصـبح التـساؤل هل 
الوطنيـة أو االجتماعـية بدون ضغـوط أو تنازالت أو برؤى تتـباين مع الرؤى الفـرنسية وقبل

كل ذلك اليهودية?!.
لقـد شاركت اجلزائر بعد االسـتقالل فى إنتاج أكثر من عـشرة أفالم مع فرنسا وأوروبا
كان أهـمها فيلمان همـا : "زد" إخراج كوستا جافراس (١٩٦٨) "إليـزا أو احلياة احلقيقية"
إخـراج مـيـشـيل دراش ١٩٦٩ والـفـيـلـمـان فى اعـتـقـادى يـعـكـسـان بـشـكل صـارخ الـهـيـمـنـة
اليهـودية على مقـدرات هذا اإلنتاج وحتديـد مساره الفـكرى فالفـيلم األول ليس له أى عالقة
من قـريب أو بـعـيـد بـاجلزائـر  وفـيه يـقـدم كـاتب الـسـينـاريـو اإلسـبـانى - الـيـهـودى" "جورج
انى ة اغتيال الـزعيم اليونانى "المبراكيس" النائب البر سمبران" حتقيـقا سينمائيا عن جر
لكية وفى إطار هذا التحقيق تبقى الشخصية الوحيدة التى عن احلزب اليسارى فى فترة ا
ـواجـهـة هى شـخـصيـة احملـامى الـيـهـودى "مـانويل"  أنه تـتـمـيز بـالـوعى والـفـهم وشـجـاعة ا
يطـارد القتـلة احلـقيقـ ويسـعى لفـضح مخـططاتـهم ليـصبح فى الـنهايـة هو الـبطل احلـقيقى
طاردة من الـقوى الفاشـية العـسكرية دون أن يـخاف أو يستـسلم ليتم لـلفيلم والـشخصـية ا
فى الـنـهـايـة تـصـفـيـته (أوردنـا دراسـة كـامـلـة عن فـيـلـم " زد " وشـخصـيـة مـانـويـلـفـى كـتاب
"الـصـهـيونـيـة وسيـنـمـا اإلرهاب" الـصـادر عن االحتاد الـعـام لـلفـنـان الـعـرب " ١٩٩٧) أما
شتـرك فى تلك الفتـرة الذى تعامل مع الفيـلم الثانى فـكان الفيلم الـوحيد ب أفالم اإلنـتاج ا
شخصـية جزائـرية تعـيش غربه الـعمل فى فرنـسا ولكن أيـضا من منـظور يهـودي فرنـسي
هـما اخملرج "مـيشيـل دراش" وكاتب السـيناريـو "كلود النـزمان" اللـذين حاوال االلتـفاف حول

الشخصية العربية بادعاء مناصرتها بينما كان هدفهما اخلفى غير ذلك(٢٣).
مثل اجلزائرى فى فيلم "إليزا أو احلـياة احلقيقية" سنجـد العامل اجلزائرى "الرزاقى" (ا
هاجـر إلى فرنـسا خالل احلـرب اجلزائريـة يرتـبط بعالقـة عاطفـية مع عـاملة محـمد شـويح) ا
ـا يـجعـله يـعـيش معـانـاة حـرب أحـدهـمـا فى الوطن واألخـرى حـيث يـعيش فى فـرنـسـية 
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ناصرته من أجل قـضية اجلزائر هجر أنه ال يـقابل فى باريس اشخـاصا على استعـداد  ا
ـواجهة الـعنصريـة البيضـاء التى تتـرصد بعالقـته العاطقـية  بل إنه يقـابل أشخاصا من أو 
ثل حـركات الـراديكـالي أمـثال الـعامل الفـرنسى" لـوسيـان " الذى يـبدو فى ظـاهره وكـأنه 
واقف التى يصنعها الفيلم تعتبره رجال فقد ناصري للجزائري فى ح أن ا والثوري ا
الــقـدرة عــلى رعــايـة أســرته الـصــغـيــرة بـعــد أن تـخــلى عن طــفـله وزوجــته الـطــيـبــة وسـرق
مصـوغـاتـها ورحل إلى بـاريس لـيتـخـذ له عـشيـقـة وليـصـبح مثـارا لـسخـريـة جيـرانه فى بـلدة
ناصرة القضية اجلزائرية: "يجب أن نتضامن معهم إنهم بوردو وعندما نراه يدعو الناس 
إخـوتكم" يـصـبح الـرد الطـبـيعى والـتـلقـائى من هـؤالء الـناس: "ألم تـتـخل عن زوجـتك?" وهو

مايعنى أن من يتخلى عن عائلته يستطيع التخلى عن وطنه وقضاياه القومية. 
تفرج انـطباعا مـؤداه أن مناصرة والنـتيجـة التى يصل إليـها الفيـلم هى أنه يخلق لـدى ا
الـقـضيـة اجلـزائريـة بـالـنسـبـة للـفـرنسـيـ لم تـكن من منـطـلق سيـاسى يـتـعاطف مع أمـنـيات
ـا من مـنـطـلـقـات حتددهـا االحـتـيـاجـات اخلـاصـة والـعـامه لـلـمواطن الـشـعب اجلـزائـرى وإ
الفـرنسى فـباإلضـافـة إلى موقف لـوسيـان سنـجد أن الـنقـابات الـعمـاليـة فى فرنـسا ال تـهتم
ا حتى ال بـإنهاء حرب اجلزائـر دفاعا عن حق الشـعب اجلزائرى فى أن يعيش مـستقال وإ
ثقفـون اليساريـون يناصرون بالـكلمات التى وت مزيـد من الفرنسـي فى القتال هـناك وا
تـتنـاسب مع شـعارتـهم دون أن يتـخـذوا موقـفـا إيجـابيـا من قـضيـة االستـقالل فـإذا أضفـنا
ـناسبـات : " ينبـغى إلقاء قاهى وا الكـلمات الـتى يطلـقهـا العامـة من الشعب الـفرنسى فـى ا
فـنـبلـة ذريـة عـلى اجلـزائـر " "ابـنى يقـاتل هـنـاك وهـؤالء األقـذار يـعبـثـون مع نـسـائـنا " "إلخ
ـنـاهــضـ لـلـقــضـيـة اجلــزائـريـة كـانـت تـتـحـد فى ـؤيــدين وا أمـكــنـنـا أن نـقــول إن مـواقف ا

منطلقاتها ! 
 ولكى نوضح األمر نـقول إن" ميشيل دراش " و" كلود النزمان " كـاتبا السيناريو واحلوار
حـوا أسلوبـهما فى لهـذا الفيـلم لم ينجـحا رغم الواجـهة البـراقة التى اخـتفيـا خلفـها فى أن 
ـناهض لهـا ومن يكـون العربى ومن سـاند لـلقضـية اجلـزائرية ومن يـكون ا عرض من يـكون ا
ـكن أن يـسانـد هذا الـعـربى كل هذا فى إطـار حدث قـد يـرتبط بـثورة هـو الفـرنـسى الذى 
ــاضى أضف إلى ذلك أن الـفـيـلم يـتـجـاهل تـمـامـا أصـبـحت وقت إنـتـاج الـفـيـلم تـنـتـمى إلى ا
العوامل الـرئيـسية الـتى أدت إلى ازدياد الهـجرة الـعربيـة إلى فرنـسا ازديادا مـضطردا وهى
عوامل كمـا نعام ترتـبط ارتباطـا وثيقـا بالدور الـسلبى لالسـتعمـار الفرنسـى واألوروبى عموما
دافـع عن هذا الفيلم من نقادنا العرب كانوا يتحيرون من لشمال أفريقيا. ومن الغريب أن ا
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ـتـنـاقضـة فـكـيف يـناصـر اإلنـسان ـشارك فـى كتـابـةالـسيـنـاريـو " كلـود النـزمان " ا مـواقف ا
ؤيدي إلسـرائيل قبل كتابته العـربى فى " إليزا " - هكذا خيل لـهم - رغم أنه كان من أشد ا
لـسيـناريـو الفـيلم والـكل يتـذكر هـتافه بـعبارته الـشهـيرة أثـناء حـرب يونـيو ١٩٦٧ : " إذا كان
جونسون يحمى إسـرائيل فليحيا جونسون " وبعـد أن شارك فى كتابة الفيلم بثالثة أعوام قام
نـاسبـة الـذكرى اخلـامسـة والعـش ـاذا إسرائـيل ? "  بـإخراج الـفيـلم التـسـجيـلى الطـويل " 
لـقيام دولـة إسرائيل وفيه يـعبرعن مـناصرته لـلوجود االستـيطانى اإلسـرائيلى وعـدائه السافر
للمـقاومـة الفلـسطيـنيـة وللعـرب عمومـا وفى عام ١٩٨٥ أخـرج فيلـما تسـجيـليا ثـانيا بـعنوان "
شـوا " عن الــيـهـود وذكـريـاتـهـم عن مـعـسـكـرات الــهـولـوكـست.. إذن لم يــكم هـنـاك تـنـاقض !!

ال اجلزائرى شارك فى إنتاج الفيلم! التناقض الوحيد هو أن ا
الـسـيـنـمـا الــتـسـجـيـلـيـة ومع نـهـايـة الـسـبـعـيــنـيـات سـيـلـمع اسم اخملـرج الـسـيـنـمـائى
اركـسى" جان بـييـر ليـدو "الذى ولـد فى " تلـمسـان " ١٩٤٧ باجلـزائر من أب إسـبانى ا
ـعـهـد الـعالى لـلـسـيـنـما وأم جـزائـريـة يـهوديـة من الـبـربـر فـبعـد أن درس اإلخـراج فى ا
وسـكو حتت إشـراف اخملرج الـكـبيـر " ميـخائـيل روم " عاد إلى اجلـزائرسـنة  VGIK 

١٩٧٦ لـيــقـدم رؤيـتـه جتـاه الـواقع اجلــزائـرى فى ظل إشــارات مـتـواصــلـة عن إجنـازات
الـيهـود واألقـدام الـسوداء يـصـاحـبـها نـبـرة ال تـخلـو من اإلنـحـيـاز جتاه " الـبـربـر " ليس
بحكـم نشأته بيـنهم فحسب بل أيـضا نتيـجة مفهـوم شائع ب اليـهود وهو "إن إحساس
البربر باإلغتراب فى اجملتمع جعلهم يفضلون اليهود على العرب"!(٢٤)  معتمدا فى ذلك
كان والـزمان فـهو لم يـتنازل عـلى معاجلـات خفت حـدتهـا وصرامـة لهجـتهـا باخـتالف ا
ـنـاصـرة لـألقـدام الـسـوداء والـيـهـود ولـكن مـا كـان يـقـوله فى فى أى حلـظـة عن رؤيـته ا
ا طرحه بعد خروجه من اجلزائر فى السبعينات والثمانينات كان أقل مباشرة وحدة 
اجلزائـر إلى فرنـسا هـربا من اإلرهـاب األصولى خـالل التـسعيـنيـات  ومع تبـدل لهـجته
علن هو " كسر اخلطوط خالل العقد األول من القرن احلادى والـعشرين أصبح هدفه ا
احلـمـراء والطـريـقة الـوحـيدة هـى السـيـنمـا فى مـواجهـة احلـقائق الـرسـميـة الـتى حتاول
اجلهـات الرسميـة فرضهـا على اجلميـع وفى اجلانب الـفرنسى واجلـزائرى ولم تسمح
"(٢٥) وفى ظل هـذا التـطور جنح فى أن لـلمـؤرخـ بالـتعـبيـر بـحريـة عمـا جـرى بالـضبط
ـنـفى "مـثـار إعجـاب واحـتـضـان إسـرائيل يجـعل اجلـزء األخـيـر من فـيـلمه " ثـالثيـة فى ا
ؤسسات اجلزائرية الرسمية شاركت وفرنسا بينما رفض عرضه مـن اجلزائر رغم أن ا

فى إنتاجه!! 
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ــنـفى "عـلى الـتـوالى حتت عــنـاويـ "حـلم جـزائـرى"٢٠٠٣ "جـزائـر قـدمت " ثالثـيـة فى ا
أشــبــاحى " ٢٠٠٤ " مــا يــبـقـى فى الـوادى غــيــر احلــجــارة " ٢٠٠٧ ونـســتــطــيع أن تــبـ
مالمــحـهـا الـعــامـة من خالل كـلــمـات قـالـهــا بـيـيـر لــيـدو فى مـؤتـمــر صـحـفى عــقـده ٣ يـولـيـو
٢٠٠٧وحـاول فيه الدفاع عن اجلزء الـثالث بعد أن منـعت السلطات اجلـزائرية عرضه :" هذا
ـسـمّـاة "األوروبـيّـة" (األقدام الـسّـوداء) والـيـهـود من الـفـلم يـطـرح مـشـكـلـة نـزوح الـشّـعـوب ا
ّـا كانـوا وال يزالـون يعـتبـرونه بلدا اجلـزائر وعـددهم يقـارب ملـيون شـخص اقتلـعوا بـعنف 
كن إن يـعتبـر انتصـارا للحـركة اجلزائـرية الوطـنيّة بل لهم هذا الـترحيل حـسب رأيى ال 
ؤتمـر الوطنى األفريقى L'ANC بقـيادة نلسـون مانديال بجنـوب أفريقيا فشل لـها.إن حزب ا
كن وضع حدّ لـلحملة الـعنصريّـة دون وضع حد للتـعايش الطائفى. إنى أعطى الدّلـيل بأنّه 
أعـتـبر االخـتالط فـرصة لـكل الشـعـوب وليس طـفـرة وأن النـزوح انتـزع من بالدنـا - يقـصد
قـابل أصبـحت ملـكا لـفرنـسا حـيث يعـيش فيـها مـا يقارب من اجلـزائر - ثـروة هى اآلن با
٥مـالي من اجلـزائريـ والفـرنسـي من أصل جـزائرى  مـحاولـتى السـينـمائـية مبـنيـة على
ارسة الـفيلم الوثـائقى والتى هى طـريقتى منـذ عشرة أعوام والـتى تتضمن رفض طريـقة 
ــمــيّــزة لـلــخــطــابــات الـرّســمــيّــة "لــلـقــادة" وعــدم وضع الــثّــقــة إال فى مــا يـرويه الــكــلـمــات ا

األشخاص"(عن موقع بيير ليدو)
لـكن الواقع أن األشخاص الذين كـان يختارهم" بيـير ليدو "لتـشاركه اآلراء حول التاريخ
يلـون إلى اعتـناق أفـكاره  إما ـنصـرم  كانـوا  اجلزائـرى-الفرنـسى خالل نصف الـقرن ا
ـواقف الـتى سـتــقـدم فى إطـارهـا شــهـاداتـهم وإمـا بـحــكم مـواقـفـهم لـعـدم وعـى بـطـبـيـعــة ا
التاريـخية من الثـورة اجلزائرية أو لطـبيعة انتـمائاتهم الـعقائدية أو الـدينية  فى اجلزء األول
"حـلم جــزائـرى"   An Algerian Dream 2003 يـتــحــدث عن حـلم اجلــزائــر فى احلـريــة الـذى
حتـقق بـفضل حـرب االسـتقالل الـتى خـاضهـا جـيش الـتحـرير وسـانـدتهـا كل الـقـوى الثـورية
ـثقفون الفرنسيون ومنهم الصـحفى الفرنسى-البولندى األصل اليهودى األوربية والكتاب وا
الـديـانـة " هنـرى إلـيج " عـضـو احلـزب الـشـيـوعى فى كل من فـرنـسـا واجلـزائـر والـذى يـركز
ناهـضتهم الفـيلم على قـصته باعـتباره مـن أوائل الصحـفي الـذين اكتسـبوا اعتـرافا دوليـا 
التعـذيب وحتديدا فى سياق احلرب اجلزائـرية (١٩٥٤ - ١٩٦٢) وفى اجلزء الثانى" جزائر
أشـــبــاحى "  Algeria, My Phantoms 2004 يـــزور مــا بــ ربــيـع ١٩٩٨ وربــيع ١٩٩٩مــدنــا
فرنـسية كثـيرة لعـرض أفالمه واحلديث عن وطنه اجلـزائر مع شخصـيات نبـذها هذا الوطن
ظـلى سـابق من فـرنـسيـى اجلزائـر وابـنـة حركى(٢٦) وكـانت فـرنـسـا هى ملـجـؤهم يـلـتقـى 
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وصـحافى جنـا من محـاولة اغـتـيال وأفـراد من عائـلته الـيهـودية ومـنهم شـقيـقات أمه الالئى
اضى ولدن بـ بربر اجلـزائر وكل شـخصيـة بحـد ذاتها شـاهدة عـلى مشكـلة خـاصة من ا
ومازال شـبحها يـطارده وعليـهم جميعاً كـما يرى ليـدو إيجاد هويـة جديدة ألنفـسهم وينتهى
ـاذا لم تستطيع أن تكون متسامحة هذا اجلزء بالسّؤال الـتالى: "اجلزائر أصبحت مستقلّة 
(أخـويّـة)? ويأتى اجلـزء األخـير"مـا يبـقى فى الـوادى غيـر احلـجارة" ٢٠٠٧ لـيـؤكد أن الـعنف
الـطـائـفى فى اجلـزائـر تـضـاعف طـوال حـرب الـتـحـريـر ٥٤ - ٦٢ وأن هـذا الـعـنف مـا زالت

انعكساته قائمة . 
Algeria, Un-"يروى "مايـبقى فى الوادى غيـر احلجارة " أو " اجلـزائر... تاريخ لـيس للبوح 
  spoken Stories طـيلة سـاعتـ وأربعـ دقيقـة قصـة كل من كتـيبـة وعزيز الـلذين كـانا صـبي

صـغيرين إبـان الثورة وبـعد االستـقالل يحاوالن الـعودة بذكـرياتهم إلى تـلك الفتـرة واسترجاع
رافقـتهمـا فهو يـستعـد لعرض ـولود سنـة ١٩٧٢  ما حـدث بالضـبط فيمـا يقوم خـير الدين ا
ـولود فى اجلـزائر والذى ستـقيـمون» لـصاحـبهـا ألبيـر كامـو - الكـاتب الفـرنسى ا مسـرحيـة «ا
حاز عـلى جائزة نـوبل لآلداب عن روايته «الـغريب»- كل هؤالء يـجمعـهم هدف واحد هـو البحث
عن احلـقـيـقــة الـتى يـحـاول أن يـفـرضـهـا اخملـرج وهـى أن يـهـود اجلـزائـر كـانـوا يـعـيـشـون فى
» كما كـانوا يلقبون ثم إن يـهود اجلزائر عانوا من بطش ـسلم انـسجام مع اجلزائري أو «ا
ـوسـيـقى ـون" مـعــلم ا حـزب جــبـهـة الـتــحـريـر الـوطــنى وأنـهم طـردوا وبــعـضـهم قـتل مــثل "ر
األندلـسيـة الذى اغـتيل عـام ١٩٦١ وسط مديـنة قسـنطـينـة . تلـخص " آسيا شـالنى " فى مقال
مؤرخ بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٠٨ بعنوان "جون بيار ليدو يحمل جبهة التحرير الوطنى قتل الشيخ
ـواقف الـرافضـة للـجـزء االخيـر من ثالثيـة لـيدو بـقولـها : "طـرح الـفيـلم عدة تـساؤالت ون" ا ر
حـول التصور الـذاتى البعيـد عن احلقيـقة التاريـخية ولو أنه ال تـوجد حقيـقة مطلـقة."اجلزائر...
تاريخ ليـس للبوح"جاء بـعيدا عن موضـوعية الطـرح رغم محاولته اسـتخدام األسلـوب التهكمى
الــذى كـان يـطــفئ بـ احلـ واآلخــر حـرارة الـتـاريـخ غـاب االسـتـعــمـار الـفــرنـسى وحـضـرت
األراضى الـفالحيـة والعالقـة اإلنسـانيـة ب مالكـها من األقـدام السـوداء واجلزائـري الـعامـل
بـها آنـذاك غـابت اجلـرائم الـفـرنسـيـة عـدا إشـارة خفـيـفـة إلى بـعض األحـداث ظهـرت اجلـبـهة
مـسؤولـة عن عـدة جرائم ضـمن تصـفيـة احلسـابات مع الـثوريـ وأيضا حـملـهم مسـؤوليـة قتل
ون سنـة ١٩٦١ وهو مغن وعـازف فى الطرب األنـدلسى رغم أن القـرائن التـاريخية الشـيخ ر
تسبب الفـعلى فى قتله وفى النهاية الـفيلميتضمن رسالة إلى لم تتوصل حـتى يومنا هذا إلى ا

العالم تقول إن العنف متجذر فى طبيعة اجلزائرى فى إشارة إلى ظاهرة اإلرهاب اليوم. 



¥∞≥

ـهم أن فـيـلم " اجلــزائـر... تـاريخ لـيـس لـلـبـوح" ومـعـه أكـثـر من فـيــلم روائى تـعـامل مع ا
مـوضوع األقدام الـسوداء واليـهود من إخراج مـخرج جـزائري مـقييـم فى فرنـسا جاء
حتت ـتكـررة للـيهـود إلى غرب اجلـزائر عـرضـها جـميـعا فى وقت بـدأت تكـثر فـيه الـزيارات ا
غطـاء "األقـدام السـوداء" ومن مـختـلف الـدول األوروبيـة خـاصة فـرنسـا وإسـبانـيـا وحتى من
إسرائيل وبجوازات سـفر أوروبية وفى ظل دعاوى سـياسية تنـادى بأن "اليهود الـفرنسيون
شـروع االحتاد األورو مـتوسـطى لبسط نـفوذهم بـاجلزائـر" وبأن "سـاركوزى فتح يتـطلعـون 
مـتلكاتهم باجلزائر" (٢٧) والواقع أن هذه الدعاوى اجملال واسـعا للوبى اليهودى لـلمطالبة 
لم تـكن حـكـرا على اجلـزائـر فـقط بل تـرددت فى هـارمـونـيـة مريـبـة فى جـمـيع أنـحـاء الـعالم
الـعربى وكـان لهـا صداهـا السـينـمائى فى أكـثر من فـيلم عـربى وأجنـبى! وفى مـحاولـة للرد
عـلـى فـيـلم "جـان بـيــيـر لـيـدو" " اجلـزائــر... تـاريخ لـيس لـلــبـوح" أعـادت األفالم الـتــسـجـيـلـيـة
اجلـزائـرية خالل الـسنـوات األخيـرة إلقـاء الضـوء علـى كل الصـفحـات التى تـخلق تـقاربـا ب
اجلزائر واألقدام السـوداء واليهود بـداية من عالقة الثورة اجلـزائرية بشبـكة "جونسون" فى
ـقـاومـة األخرى" إخـراج رشـيـد نـفـيـر٢٠٠٧" ووصـوال إلى الـدور الـذى لـعـبه مـسـجد فـيـلم "ا
ـية الثانيـة وأمامه اجلزائرى "سى قدور بن جـبريت" فى إنقاذ عدد بـاريس خالل احلرب العا
من اليـهود من قمع القوات النازية فى فـيلم بعنوان " مسجد بـاريس.. مقاومة منسية ١٩٤٠
- ١٩٤٤ " إخراج اجلـزائرى " درى بـركانى " ٢٠١١ وفـيه يكـشف مخـرجه خالل ٢٦ دقـيقة
تمـثلـة فى التـضامن الذى صـفحـة تاريـخيـة غير مـعروفـة ومجـهولة لـدى اجلمـهور الـواسع وا
سـجد باريس ـقاوم من خالل إيـوائهم فى أماكن سـرية  سلـمون جتاه الـيهود وا أبـداه ا
انـيا النازية سـنة ١٩٤٠ حيث يعتبـر هذا التاريخ بداية ة اجلـيش الفرنسى أمام أ بعد هز
شاهد من لسيـاسة القمع الـتى اشتدت خالل السـنوات األربع من االحتالل. كـما يكتـشف ا
خالل شهـادة إحدى الـسيدات الـتى كانت تـبحث عن قـبر جـدها الـذى قتل بـالقـرب من بوابة
ـانى تاريـخا آخـر للـمسـجد سـيمـا الدور اإلنسـانى إلمامه مسـجد بـاريس خالل االحتالل األ
اجلزائـرى " سى قدور بن غـبـريت "الذى جـعل من هـذا الصـرح اإلسالمى فى فـرنسـا مأوى
ـطـاردين من قبـل القـوات الـنازيـة. وقـد شكل الـفـيلم مـصـدرا هامـا لـلفـيـلم الروائى للـيـهود ا
"الرجـال األحرار" ٢٠١١ للـمغـربى إسمـاعيل فروخى الـذى يعـد امتـدادا للبـحث عن احلقـيقة

. سلم فى إنقاذ اليهود من قمع النازي حول دور ا
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غرب الـعربى على استـقاللها ونشـوب العديد شكل قيـام دولة إسرائيل ثم حـصول دول ا
من احلـروب ب الـعرب وإسـرائيل نـقط حتول فـى تاريخ الـطوائف الـيهـودية فـبيـنمـا جذبت
الـهــجـرة أبــنـاء الــطـبـقــات الـفــقـيــرة بـاجملــتـمع الــيـهـودى فـى ظل إغـراءات مــكـاتب الــهـجـرة
ـغرب عامل جـذب ألثرياء الصهـيونيـة فإنهـا لم تشـكل حتى بدايـة السبـعينـيات فى تونس وا
الـيـهـود الـذين كـانت أوضـاعـهم االقـتـصـاديـة أكـثـر رسـوخـا فى اجملـتـمع أو ألبـنـاء الـطـبـقـة
الوسطى الـذين طرأ حتـسن ملـموس على أعـمالـهم وأنشطـتهم احلـرة ومع ذلك فشـلت كافة
ـوقف الـقـومى اجلـهـود الـرامـيـة إلى دمج الــيـهـود فى احلـركـات الـقـومـيـة احملـلـيـة(٢٨) ورغم ا
غاربية جتاه القضيـة الفلسطينية فى ظل تيارات سـياسية متباينة وبالغة شرف لـلشعوب ا ا
ـغاربى عمومـا كانت دائمـا تتنازعه وقـائع تتبـاين أحيانا ـثقف والسيـنمائى ا التعقـيد فإن ا
ـشرق الـعربى الذى كـان احتـكاكه بـالقضـية الـفلسـطيـنية ـثقف والـسينـمائى فى ا مع رؤى ا
ثقف أكـثر مبـاشرة وتأثـيرا عـلى حياته الـعامـة واخلاصة وهـو تبـاين يعكـسه السـينمـائى وا
الـتونـسى "فـريد بـوجـدير" عـندمـا يـفسـر طبـيـعة الـعالقـات داخل فيـلمـه "صيف حـلق الوادى"
راهـقة واجلنس لـيطلق ١٩٩٦ (إنـتاج مشـترك تونس فـرنسا بـلجيـكا) الذى يـتوارى وراء ا
غـرب بالـيهود وقـضيـة فلسـط يـقول بوجـدير: "أنـا شعرت ـشرق وا مـنظوره جتـاه عالقة ا
فـى عام ٩١ - بـعـد اتفـاقـية أسـلـو ب اإلسـرائـليـ والـفلـسـطيـنـي -- إنه جـاء الـوقت لكى
غرب شرق وا وجود فى العالم العربى أوال هـناك فرق فى هذا ب ا نتكلم عن الـتسامح ا
غـرب كلنا مسـلمون فالديـن يوحد واللغة ففى الشرق الـلغة توحد والـدين يفرق ولكن فى ا
تـفرق نـحن فى تـونس كـلـنا مـسـلمـون ولـذلك نـحن فى حاجـة إلى أن نـصـور جليل الـشـباب
اجلديـد التـسامح الـذى كان مـوجودا بـالنـسبـة لنـا كمـسلـم فى عالقـتنـا باألديـان األخرى
ـغرب مـنـذ فـترة(٢٩) إن وهـذا لـيس مـوجـودا اآلن  ألن األقلـيـات غـادرت تونس واجلـزائـر وا
الـدين يوحـد واللغـة تفـرق" يبدو أنه غـرب كلنـا مسـلمون بـوجديـر عندمـا يطـرح مقولـة: "فى ا
ـستلب يـقصد ثالثـية الـلغـة العـربيـة والفرنـسيـة واألمازيـجيـة وخاصة األمـازيجـية بـتيـارها ا
تـمـامـا لــلـغـرب ال يـتــحـدث سـوى الـفــرنـسـيـة  يــحـتـضن الـثــقـافـة الـفــرنـكـوفـونــيـة يـنـاصـر
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ـثله من بـعد لغوى ا  الصهـيونية(٣٠) يـلعبت دورا اعـتراضيا جـذريا علـى النظام الـعربى 
عربى سواء فى الـثقـافة أو االنتـماء وهى ظاهـرة راهنت عـليهـا فرنـسا بهـدف إحداث شرخ
ـغاربى وجنـحت فى ترسيـخهـا عبر آلـياتهـما ووسـائلهـما الـثقافـية قبل فى الـنسـيج الوطنى ا
وبـعـد االسـتقالل ولـعل فـيـلم " صيـف حلق الـوادى " - ومـعه عـشرات الـنـمـاذج الشـبـيـهة -

يأتى كترجمة حرفيه لهذا التوجه.
الشخصـيات الرئيـسية فى "صيف حلـق الوادى" - الذى شارك فى كتـابته كل من "فريد
ا بـعض األمازيـجية بـوجدير" "ونـورى بوزيـد" - ال تتـحدث سـوى الفـرنسيـة واإليطـاليـة ور
ــشــردين والــبــاعــة اجلـائــلــ أو من خـالل راديـو الــعــربــيـة ال نــســمــعــهــا ســوى من خالل ا
ة٦٧ وهـى أخبار مـشئـومة تـأتى من مصـر ولكن تـرانزسـتور يـعلن من الـقاهـرة أخبـار هز
ثل يـسبـقها إلى اجملـتمع الـتونـسى شخـصية ال يـقل وجودهـا شؤمـا داخل الفيـلم ويلـعبـها 
ـشرقـية. وهـو نـهج يتـبـعه اخملرج فـى اختـيار مـصرى من خالل خـلـيط لغـوى يـؤكد جـذوره ا
ـثلـيه بحـيث تـتفق ديـانتـهم وأصـولهم الـعرقـيـة مع طبـيعـة الدور الـذى يـؤدونه داخل فيـلمه
مثل مثـلة التـونسـية - اإليطـالية األصل " كـلوديـا كاردينـالى " وا وينـطبق ذلك علـى اختيـارا
التـونسى - الفرنسى الـيهودى "ميشـيل بوجناح "لـيظهرا فى الفـيلم بشخصـياتهما احلـقيقية

كنموذج للنجاح خارج الوطن األصلى . 
 تدور أحداث الفيلم عام١٩٦٧:مدينة " حلق الوادى "الساحلية على بعد سبعة أميال
قـاهى واحلـانات وعـلى امـتداد الـشاطئ نـازل الـبيـضـاء وا من تونس الـعـاصمـة بـ ا
وداخل دور الـسـيـنـمـا يـحـاول األهـالى الـتـحـرر من هـمـومـهم بـالـلـعب والـرقـص والـغـناء
وتنـاول الطـعـام والشـراب الكل تـسيـطر عـليه الـرغـبة فى االسـتمـتاع الـكبـار يعـوضون
راهقة اجلنسية بكل مظاهر متاعب مهنهم الشاقة والشباب والفتيات يعيشون مرحلة ا
ـرح صورة يقدمها اخملرج فريـد بوجدير كافتتاحـية تعكس نظرة حن إلى االندفاع وا
طفولته يعقبـها التركيز على حـياة ثالث عائالت مسلمة ويـهودية وكاثوليكـية يجمع بينها
ـنحـهم السـعادة والـطمـأنيـنة منـزل واحد يـرفرف عـليه جـو التـسامح واالنـسجـام الذى 
ـدينة تـعيش حلظـة فارقة فى حيـاة سكانـها حلظة رغم االخـتالفات الديـنية والـعرقية  ا
ـية " كـلوديـا كارديـنالى" الـتى تعـود بعـد ثالث ـمثـلة الـعا ديـنة ا انـتظـار حضـور ابنـة ا
عـامـا من خـروجـهـا مـن "حـلق الـوادى " لـتـحـضـر زفـاف قـريـبـتـهـا الـيـهـوديـة وسط فـخـر
وسـعادة اجلـمـيع بـاالبـنة الـبـارة التـى ما زالت تـتـذكـر رغم شهـرتـهـا أصولـهـا الـتونـسـية

وأهل مدينتها من كافة األديان.
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مـيز سـرعان مـا تطـغى عـليه ظالل كـئيـبة تـعكـسهـا نذر ولكن هـذا الـتجـانس اإلنسـانى ا
نزل العجوز احلاج  "Hdje Beji ( جميل راتب) شرق العربى وظـهور صاحب ا حرب فى ا
ـرارة والـشـقاق فى ـريـضـة ليـنـشر ا الـذى جاء بـتـعـصبـه الديـنى وحـقـده ورغبـاته احلـسـية ا
رحـة أنه شـخصـيـة غامـضـة عبـوسـة ال يـتحـدث كـثيـرا يـستـنـكف أن تأكل أجواء الـفـيـلم ا
" ابنة العائلة سلـمة من طعام العائلة اليهودية يتابع بشهـوانية مرضية الفتاة "مر العائلة ا
سلمة يتلـصص عليها أثناء اسـتحمامها يشعـر بالغيرة عليـها من شباب فى مثل عمرها ا
وأخيرا يـنجح فى أن يفرق بـ العائالت الثالث فى حلـظة تنشب فـيها حرب ٦٧ ومـا أعقبها

ة لكل العرب.  من هز
رح ومـشاهـد العرى ومـغامرات  التفـاصيل داخل الـفيلم تـتوارى كـما ذكرنـا وراء أجواء ا
غـاربى والتـونسى حتـديدا ـشاهـد ا راهـق اجلـنسـية ولـكن مغـزاها لـم يكن خـافيـا على ا ا
جند من يقول : " أنـا ضدّ أن يقول فريـد بوجدير فى «صـيف حلق الوادى» إننـا فى ليلة حرب
١٩٦٧ كـنّا فى غيـبوبة ومـا حدث ليـس لنا عالقـة به فى تونس.. ولو اقـتصر فـريد بوغـدير على
ـسيـحى تعـايشـا حضـاريا لـكان أفضل من ـسلم والـيهودى وا عـطيات الـتاريـخيـة لتـعايش ا ا
ـجلة الصـباح التونـسية : " الفـيلم يوحى بأن القـراءة الغريبـة التى قدمها."(٣١) ويقول كاتب 
مثلة اإليطالية كـلوديا كاردينال للضاحية اهتمـام التونسي فى ضاحية حلق الـوادى بزيارة ا
فى صـيف سنة ١٩٦٧ كان أكـثر من اهتـمامهم بـاحلرب العربـية اإلسرائـيليـة التى اندلعت فى
ـسـلم للـساكن ـنزل ا نفس الـتاريخ!(٣٢) ويـعـلق كاتب آخـر عـلى مشـهد يـصـور طرد صـاحب ا
ـشـهـد كـان مـحـمّال بـرمـوز وإشـارات ال تـخـفى و الـيـهـودى فى أعـقـاب حـرب ٦٧ بـقـوله : "ا
تـمـريـرها فـى مجـرى األحـداث فـإن يظـهـر الـيهـودى فى الـشّـارع مع حـاجيـاته بـعـد أن طرده
ّا سئل اخملرج فريد كن أن يكون اعتباطيا و صاحب الدّار وهو عربى مسلم فهو مشهد ال 
شـهد أجاب بـأنّه لم يقصد ـيوالته نحـو إرضاء الغـرب فى أفالمه عن هذا ا عروف  بوغـدير ا
من ورائه شيـئا!(٣٣) أما عن أجـواء الفـيلم اجلنـسيـة فيـكتب عـنها أحـد أعضـاء احتاد الـكتاب
الـتونـسى مـقـاال جاء فـيه : "الـفـتاة الـتـونسـيـة فى شـريط "صيف حـلق الـوادى" تـلهث وراء من
يَفـتض لـها بـكـارتـها مـتـحديـة جـميع الـقـيم اجملـتمـعـية  وال يـهـمهـا من يـقـوم بذلك يـهـوديا أو
نصرانيا أو "مسلما"!? ويتـحرر اجملتمع من كل ثوابته وقيمه فيغلب على األفراد شرب اخلمرة
والتـسكع فى الشوارع ومراودة الفتـيات واختالط احلابل بالنابل فى مـناسبات الفرح واتخاذ
الـعشـاق وبيع الـذ والتـماهى مع تـقالـيـد اجملتـمع الغـربى والوالء لـكل ما هـو غربى وكل ذلك

رمز على تقدم الوطن وحترره! " ألن التحرر اجلنسى هو بداية لتحرير اجملتمع!(٣٤).
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ـية التى عقـدت فى عام ١٩٩٦ فيلم "صيف هرجـانات العا وكان من الطبـيعى ان تدعم ا
حـلق الوادى" وأن تمده بترشيـحات جلوائزها الرئيسـية فيرشحه مهرجـان برل السينمائى
الـــدولـى جلـــائـــزة " دب بـــرلـــ الـــذهـــبى "  ويـــرشـــحه مـــهــــرجـــان نـــامـــور الـــدولى لألفالم
الـفرانكوفونـية بلجـيكا "للجـائزة الذهبـية كأحسن فـيلم ناطق بالفـرنسية" ويـرشحه مهرجان
ـهرجانـات السـينمـائية بل بـلد الولـيد فى إسـبانيـا جلائزتـه الذهبـية ولم يقـتصـر األمر على ا
جتـاوزهـا إلـى اجملالت الـيـهـوديـة الـشـهـيـرة مـثل(٣٥) "The Jewish Quartery” الـتى أفـردت له
دراسة مطـولة حاول كاتبـها ل جوليوس Lyn Julius من خالل حديثه عن الفـيلم استكشاف
ـستقبل احملتمل حليـاة اليهود فى تونس مع تقد عرض ألهم األفالم اضى واحلاضر وا ا
التـونسـيـة التى تـعـاملت مع الـشخـصـية الـيهـوديـة والتـركيـز عـلى دور "شمـامـة شيـكلى" فى
بدايـات السيـنما فى تونس والـدور الريادى الـذى انتهجه نـورى بوزيد عـندما قدم شـخصية
الـيهـودى الطيب فـى فيلـمه "ريح السـد" ١٩٨٤ . ومع ذلك فإن ردود األفـعال التـونسـية جتاه
ـغرب العربى بقضية فلسط كان حيا ومتفاعال الفيلم أكدت أن االرتباط اجلماهيرى فى ا
فـالقضية ومالبـساتها لم تكـن اختالف دين أو لغه ولكن قضـية شعب طرد من أرضه وألقى
به فى غـياهب الـشـتـات والتـشـرد والـضيـاع وهـنا يـصـبح الـتسـاؤل هل سـمح لـلـسيـنـما فى
شترك غرب الـعربى أن تلعب دورا حـقيقيـا جتاه هذه القـضية بعـيدا عن ضغوط اإلنـتاج ا ا

األوروبى?!
للسـينما الروائية اجلزائرية جتـربة رائدة وجّهت فيها كاميـراتها إلى فلسط وتمثلت فى
فيلم " سـنعود " إخـراج محمـد سليـم رياض عن سيـناريو أنـيافرا نـكوس واقتـباس وحوار
محمـد سليم ريـاض وأحمد راشـدى إنتاج الـديوان الوطـنى للتـجارة والصـناعة الـسينـمائية
فى اجلزائر باالشتـراك مع منظمة التـحرير الفلـسطينية سـنة ١٩٧٢ ونقلت من خالله وقائع
يوميات الشعب الفلسطينى إثـر االحتالل اإلسرائيلى على األراضى الفلسطينية كما يصور
ارسـه العـسـكريـون اليـهـود على معـانـاة الفـئـات اخملتـلفـة من االضـطـهاد والـتعـسف الـذى 

األبرياء العزل(٣٦).
ـثل فى نفس ـقاومـة الفـلسـطيـنيـة كان   غـيـر أن الفـنان اجلـزائرى وهـو يعـالج أحداث ا
ـا حدث للـمقاومـة اجلزائريـة وينـظر إلى ماضـيه القريب فى الوقت واقعه اخلـاص فيتـأثر 
سـتعمر أيا كانت منطلقـاته وفى ضوء معاييره اخلاصة وقيمه ضوء فهـمه الشامل لطبيعة ا
ـواقف إزاءها احملـددة ويـشـتـرك هذا كـله فى اخـتـيـاره األحـداث والـشـخصـيـات وحتـديـد ا
لذلك كان من الـطبيـعى أن تتركـز أحداث "سـنعود" حـول أجواء تذكـرنا فى بعض تـفاصيـلها
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من خالل أحـداث تـتـركز حـول أسـالـيب طرد بـثـورة اجلـزائر ومـقـاومـة االسـتعـمـار الـفرنـسى
ــسـتــعـمـرات الــصـهــيـونـيــة وحـول بـطـل شـاب (هـايل الـفــلـسـطــيـنــيـ من ديــارهم إلقـامـة ا
الـغازى)يعـيش فى معـسكرات لـلالجئ ويـقرر االنـضمام الى مـنظـمة حتريـر فلـسط لـينقل
ـعركة إلى األراضى احملتـلة ضد العدو الـذى ال يتورع عن إذالل سكان قـريته وانزال كافة ا
هـانة بهم. وهـنا يـظهـرالعـدو الشيـطانى (الـتقـليدى) الـكولـونيل اإلسـرائيلى أنـواع اإلذالل وا
"آريـيه بن ايتـزاك" وهو يضـرب احلصـار على الفـدائيـ فى اجلبال ويـعمـد من أجل القبض
عـليهم أحياء الى أسر سـكان القرية وأخذهم كرهـائن. وتفاديا لوقوع مجـزرة تفتك بالسكان
يتظاهـر (هايل الغـازى) بتسـليم نفـسه إلى "بن إيتزاك " وعـند اقتـرابه منه يلـقى قنبـلة يدوية
ينشأ عن انـفجارهـا موته هو والكـولونيل ويـسود الذعـر ب اإلسرائيـلي ويـنتهز الـفدائيون

اآلخرون الفرصة لينطلقوا مسرع نحو احلدود األردنية. 
 ويـستـمر الـدور اجلزائـرى فى التـعـامل مع القـضيـة الفـلسـطيـنيـة ولكن من خالل األفالم
الـوثـائـقـيـة أو أفالم الـدرامـا -الـتـسـجـيـليـة ونـذكـر مـثـال عـلى ذلـك فيـلـم "حـرب دون صور"
لـلـمـخـرج اجلـزائـرى مــحـمـد سـودانى إنـتـاج ٢٠٠٣ تـدور أحــداثه حـول حـدث حـقـيـقى هـو
اجتياح اجليش اإلسرائيلى خملـيم الالجئ فى جن وتدميره سنة ٢٠٠٢  ومن خالل عنف
دمّـر يحاول أن يـجمع الـشهادات احلـية لـسكان اخملـيم وهم بعد حتت االحـداث واخمليم ا
وطأة صدمـة هجوم اجلـيش اإلسرائيـلى عليـهم كما يـحاول ان يكـون وثيقـةً حية عن مـعاناة
ويـأس شـعب مقـمـوع.تونـس : قبل فـيـلم " صيف حـلق الـوادى "انتـظـرت السـيـنمـا الـتونـسـية
شـارقة طـويال حـتى يظـهر من بـ سيـنمـائيـيهـا من يـكسّـر قاعـدة «احتـكار» الـسيـنمـائيـ ا
وضوع الـقضية الفـلسطينـية فى السينـما العربيـة.. انتظرت حتديدا الـى غاية ظهور شريط
«السنونو ال تـموت فى القدس» ١٩٩٤ للمخرج السينـمائى التونسى رضا الباهى فى مرحلة
قـوالت الـسالم ب اضى) أى مـرحـلة الـتـرويج  مـا بـعد اتـفـاق أوسلـو (تـسـعيـنـيات الـقـرن ا
وقف السـياسى من الـطروحات الـفكرية الفلـسطيـني واإلسـرائيلـي وبصـرف النظـر عن ا
وااليديـولوجيـة التى تضمـنها هذا الـشريط فان ميـزته االساسيـة تبقى أنه الشـريط التونسى

االول فى تاريخ السينما التونسية الذى تناول القضية الفلسطينية..(٣٧).
 (السنونو ال تموت فى القدس) فيلـم فرنسى - تونسى - مع مساهمة فلسطينية  تدور
مثل الـفرنسى جـاك بيرين) صـحافى تلـفزيونى فـرنسى - يهودى أحداثـه حول ريتشـارد (ا
توكل إليه مهمـة متابعة مـا يجرى فى القدس من أحداث سـياسية عشـية قيام رئيس الوزراء
" والزعيم الـفلسطـينى" وياسر عرفـات" بالتوقـيع على اتفاق السالم اإلسرائبلى"إسـحق راب
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همتة ألنـها ستتيح له فـرصة لقاء حبـيبته اإلسرائيـلية "أستير" فى أوسلو ريـتشارد سعيـد 
ـمـثل األمـريـكى بن Laurence Masliah وهى طـبـيـبـة نـفـسـيـة تـعــيش مع والـدهـا "مـوشـيه" (ا

ـــفــزعـــة قــبل فـــراره من احملـــرقــة الـــنــازيــة ــطـــارد بــاســـتــمـــرار من ذكـــريــاته ا جــازارا) ا
مثل نـطقة بالشـاب الفلسطـينى " حمودى " (ا (الهولكـوست) يلتقى ريتـشارد عند وصوله ا
سالم داو) وهـو سائق سيارة أجرة طيب ولـكنه ثرثار ويلقب بـ معارفه ب"الراديو احمللى"
يتـخذه ريتشـارد دليال له وفى نفس الـوقت يعايش قصـة عائلته الـفلسطـينية الـتى اقتلعت فى
ـا أدى إلى اخـتفـاء جدته فى ظـروف غـامضـة ومن خال ل قـصة جـد "أستـير" عام ١٩٤٨ 
ـنطقة وجدة " حمـودى"يغوص ريـتشارد فى عـمق الرؤيتـ العربـية واليـهودية لـلصراع فى ا
ة ب نـافسـات القـد تـسرعـة وليـكتـشف فى النـهايـة أن ا بـعيدا عـن التقـارير الـسيـاسيـة ا
اإلسرائيلي والفلسطيني عميقة ومعقدة والصراع فيها حتكمه عناصر متباينة من األنانية

ا يجعل من الصعب حلها بسهولة. والكرم  التسامح والتعصب الظالمية واالنفتاح
 ويعد فيلم (السنونو ال تموت فى القدس) أول إنتاج سينمائى خملرج عربى يتم تصويره
على األراضى اإلسـرائـيلـيـة ويشـارك فى تـنـفيـذه طـاقم من الفـنـان والـفـنيـ اإلسـرائيـلـي
والفلسطيني والتونسيون وأألوربي ورغم أن هناك من اقترح على "رضا الباهى" تصوير
ـخـيـمـات األردن أو لـبـنــان إال أنه لم يـقـتـنع وأصـر أن يــصـور فـيـلـمه حـيث تـدور الـفـيــلم 
األحداث بـغزة والقدس وقد ساعـده على ذلك جواز سفره الفـرنسى الذى سهل له احلصول
على تـصريح الـتصـويـر من السـلطـات اإلسرائـيـليـة والفـلسـطيـنيـة عـلى السـواء معـترفـاً بأن
ستـخدمة فى تـصوير الـفيلم هى مـعدات إسرائـيليـة استعـان بها عـدات ا هنـاك الكثـير من ا

إلجناز التصوير فقد تعامل مع اإلسرائيلي كما يتعامل معهم عرب ٤٨ .
ورغم مـساهمة اجلانب الفـلسطينى فى إنـتاج الفيلم بخـمس ألف دوالر فإنه أثار عقب
عرضه غضب السلـطة الفلسطـينية آنذاك وذلك لتـعارض فكرته مع رغبتـها القوية فى خوض
عملـية السالم واتـهمه البـعض بالتـطبيـع الصريح مع إسـرائيل وهو مـاحاول "البـاهى" نفيه

فى حوار نشر معه فى جريدة "الصباح" التونسية فى فبراير عام ٢٠١١وجاء فيه :
"اتـهـامى أنى هرولت لـلـتطـبيـع مع إسرائـيل قول مـردود عـلى أصحـابه.. وحـملـة مغـرضة
تعرضت لـها.. ففى هذا الـفيلم كانـت هناك جمـلة تدحض ما وقع تـداوله مفادها: "ال سالم..
ال سـالم مع إسرائـيل" كمـا تنـبأت آنـذاك وفى مـنتـصف التـسعـيـنيـات وفى نفس الـفيـلم بأن
الـفلـسـطيـنى سيـقـتل بسالح أخـيه الفـلـسطـينى  وفـى هذه الـفتـرة لم تـكن حركـة حمـاس قد
اشتد عـودها بعد ولم تـدخل فى صدام مبـاشر ومفتـوح مع فتح ... وأريد أن أشـير هنا إلى



¥±∞

أن معادلة التطبيع الذى أؤكد أنه شأن فلسطينى بالدرجة األولى سهلة.. فالعودة إلى حدود
ـستعمرة من الكيان الصـهيونى قد يجعلنا نـفكر وليس نقرر التطبيع.. ٦٧ وحترير األرض ا
وهذا احلل تـبـنـاه حتى أوبـامـا... وأريد أن أؤكـد هـنـا أن حمـلـة التـشـهيـر الـتى اسـتهـدفـتنى
ـثـقـف ـثقـفـ الـتـونـسـي وأذكـر هـنـا ا كـانت فى إطـار حـرب يـشـنهـام ثـقـفـون عـرب عـلى ا
ـصري الذين يعيشون تـطبيعا معلـنا مع إسرائيل منذ كامب ديفـيد ويتربصون بأى عربى ا
ليـكيلون له الـتهم اجلزاف فأنـا دخلت الى إسرائيل بـجواز سفر فـرنسى وليس تونـسيا حتى
ال توضع التأشيرة اإلسرائيلية على جوازى كعربى (وهو ما يفرحهم كثيرا) كما أن الشركة
نتجـة كانت شركة فلسـطينية وحتى وإن اسـتعانت ببعض الـفني اليهـود فهذا ليس مبررا ا
ـخيـمات الالجـئ بـجنـوب لبـنان مثال".(٣٨) كافـيا لالتـهام بـالتطـبيع فـأنا لم أرد الـتصـوير 
وصــدى دفـاع "الــبـاهى" عن مــوقـفه يــتـردد مـرة أخــرى عـنــدمـا يــعـرض فـيــلـمه فـى الـكـويت
عام٢٠٠٠ ليأتى رد الـفعل هناك هـادئا ولكنه مـحدد فى رؤيته: "إنه منـظوره اخلاص وفكره
لتحم باجملتمع الفرنسى فقد درس علم االجتماع بباريس وكانت هى االنطالقة األولى له ا
وقد اعترف (الباهى) أثناء اللقاء - وقد بدت عالمات الفخر على لالطالع على عالم السينما
وجـهه - بـأنـه (فـرنـسـيًّــا) ألنه أقـام بـفــرنـسـا ١٦ عـامــاً إال أنه فى الـوقت ذاتـه يـتـحـدث عن
ديـنة (الـقـيروان) الـتى ولد بـها عـام ١٩٦٤ وحبه الـشديـد ألمه واحتـرامه للـوالد طـفولـته 
وطائـر (السنونو) الذى يرى فـيه رمزاً لألمل والتفاؤل لذلك اسـتوحى منه اسم الفيلم ورغم
إال أنـنى لم أشعـر مع األجـزاء التـى عرضت أثـنـاء اللـقـاء بحـمـيمـية حتـقق نـبوءة (الـسـنونـو)
خصـوصاً أن أجزاء كـبيرة من احلوار وذلك بـسبب تمـنع النفس لـقبول وجـهة النظـر الغربـية
ـأسـاة الـكـبرى الـتـى تسـبـبت فـى خـلق الـهوة وتـلك هى ا دارت بـالـلـغـة الـفـرنـسـيـة والـعـبـريـة
ـغــرب الـعـربى من جـهـة وثـقـافـة دول ا الـشـاسـعـة بــ الـثـقـافـة الـعــربـيـة الـسـائـدة من جــهـة
غرب سواء على مستوى اللغـة أو الفكر العام الذى رسخه االستعمار الفرنسى.(٣٩) ا أخرى
) يالحظ ائت غربية مـنذ بدايتها(١٩٥٨) إلى اليـوم (التى تتجاوز ا ـتأمل للفيلمـوغرافية ا :ا
غربـية بـشكل مبـاشر للـقضيـة الفلـسطيـنية فال بـشكل عـام غياب تـعاطى السـينمـا الروائيـة ا
عـنـوان يذكـر قـد يـشـيـر إلى فـلـسـطـ أو إلى االحـتالل الـصهـيـونى لـهـا وال سـيـنـاريـو فـيلم
شاهد مأخوذ عن رواية فـلسطـينية أو عـربية أو مغـربية حـول معاناة الـفلسـطينيـ بل إن ا
غـربى يسـتعـصى علـيه أن يتـذكر شـريطـا مغـربيـا يحـتوى عـلى مشـاهد لـواقع االحتالل أو ا
للمـقاومة الـفلـسطيـنية أو غـيرها. إال مـا كان فى شـريط "حالق درب الفقـراء"(١٩٨٢) حملمد
ـذبـحة صـبـرا وشـاتيال فى الـركاب الـذى وظف الـصـورة اإلخـباريـة/الـتلـفـزيـونيـة لـلـتطـرق 
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شـهـد بطل الـفـيلم مشـهـد معـبـر عن احلالـة الـتى يوجـد عـليـهـا الوضع الـعـربى حيـث يبـ ا
وصديقه الـذى يدعوه إلى احتـساء زجاجة خمـر وهما يتـحدثان عن همـومهما اليـومية ورغبة
الـصديق فى الـعـيش فى ظروف اقـتصـاديـة مريـحة (مـال صـديقـة نزوات…) فى حـ صور
شـهد يتكرر مرتـ أو ثالثة لعمق مغزاه. ذبحة تـمر أمامهما عـلى الشاشة. وهذا ا القتل وا
صـباحى التى تـطرقت من خالل ـان ا تـميـز "جنـة الفـقراء" للـمخـرجة إ ثم هـناك الشـريط ا
مـوضـوع الهـجرة إلى أوروبـا ومعـاناة الـعرب هـناك وإلى مـعانـاة الفـلسـطيـنيـ مع االحتالل
ـلـتـزمة الـتى وظـفت بـطريـقـة جيـدة فى الـفـيلم الصـهـيونـى عن طريق أغـانى جـيل اجلـياللة ا
والـتى تذكرنا بالسبـعينات والثمانيـنات حيث القضية كـانت حاضرة بقوة فى جميع اجملاالت

الفنية..(٤٠). 
ـغـاربة إلى  خالل الـسـنوات األخـيـرة ظـهر فـيـلمـان مـغـربيـان يـتـطرقـان لـهجـرة الـيـهود ا
واطن الفلسطيني من بلدهم إلى بلدان فلسط احملتلة عوضا عن التطرق لـتهجيرآالف ا
أخـرى. والفـيـلـمـان هـمـا "وداعـا أمهـات" حملـمـد إسـمـاعـيل(٢٠٠٧) "فـ مـاشى يـا موشى?"
(٢٠٠٨) حلسن بنجـلون  باإلضافة إلى بـعض األفالم التسجـيلية الـتى ركزت على الصراع
ـغـاربة الـعـربى - اإلسـرائـيـلى وفى احلـالـتـ الـروائى والـتـسـجـيـلـى سـنـجـد دورا لـلـيـهـود ا
ـشاركـة فى كتابـة السيـناريو لـفيلم " وداعـا أمهات " أو فيبـلوره مالمحـها سواء من خالل ا
فى إخـراج فــيـلم تـسـجـيـلى بـعـنـوان "أرضى" أو فـى احـتـضـان أفالم تـسـجـيـلـيـة أخـرجـتـهـا
مـخــرجــة إسـرائــيـلــيــة من أصــول مـغــربـيــة "ســيـمــون بــيـتــون" وفى جــمـيع األحــوال يــبـقى

التمويالألوروبى هو العنصر األكثر حسما. 
 فيـلم "ف مـاشى أموشى?" - "أيـن أنت ذاهب يا "مـوشى"?- والذى كـان قد أطلـق عليه
غاربة اخملرج قبل االنتهاء مـنه نهائيًّا اسم "احلـانة". يحكى قصة هـجرة الكثير من الـيهود ا
ـغرب إلى إسرائـيل فى السـتيـنيـات وبالـتحـديد سـنة ١٩٦٣ سـنوات قـليـلة بـعد اسـتقالل ا
بـحـيث يصـور الفـيلم أعـدادًا كبـيرة من الـيهـود يغـادرون منـطقـة "أبى اجلعـد" (تقع فى إقـليم
ـغرب) بـواسطـة سماسـرة من أجنـاس مخـتلـفة فى مـقابل رفض خـريبـكة الـذى يقع وسط ا
غـرب أما فـيلم " وداعا غـرب ألنهم يعـتقـدون أنهم أبـناء مـتجذرين بـا آخرين الـهجـرة من ا
ـغربـية " أمهـات " إخراج حملـمد إسـماعـيل وساعـدته فى كـتابـته السـينـاريست الـيهـودية - ا
ـغـرب من خالل غـاندا دانـان " فـتـدور أحـداثه أيـضـا فى سـنـوات الـسـتـيـنيـات من تـاريخ ا
; واحدة مـسلمة واألخرى يهوديـة كانتا تنعمـان بحياة هادئة يطـبعها التعايش قصة أسرت
والتـفاهم قبل أن تكثف وكاالت تهجـير اليهود إلى إسرائيل نشـاطاتها عبر دول العالم ومن
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غـرب. كما حـاول اخملرج فى هذا الـشريط أن يـحكى مسـلسل هذه الـهجرة ومـعاناة بينـها ا
غاربة. يـقرّ أستاذ عـلم االجتماع والـناقد السـينمائى االسـتقبال اإلسـرائيلى لهـؤالء اليهـود ا
غـربى محـمد الـدهـان إن فيـلمى حـسن بنـجلـون ومحـمد إسـماعـيل وإن كانـا ينـطلـقان من ا
غرب فـإن هذا التـناول التـاريخى عـندما يـنتقل إلى الـشاشة وقائع تـاريخيـة فى ستـينيـات ا
الكبيرة يضـعنا أمام محك فاصل ب موضوعيته وعـدم حياده شعرة صغيرة فنقل احلقائق
التـاريخيـة إلى مشـاهد سـينمـائيـة إما أن يـكون حقـائق ثابـتة أو مـزيفة وبـالتـالى فنـحن هنا
ؤرخ عروف عـند كـثيـر من ا أمام أخالقـيات يـجب أن يتـصف بهـا اخملرج السـينـمائى. فـا
غاربة إلى إسرائيل الح) أن هجرة اليهـود ا الـنزهاء ومنهم مؤرخـون يهود (إدمون عمـران ا
ـغاربـة أفـقـدتـهم هـويـتـهم وجـذورهم وأكثـر من ذلك كـانت مـنـاورة صـهـيـونيـة ضـد الـيـهـود ا
مورس عليهم إرهاب من نوع آخر داخل إسرائيل فقد كانوا يعاملون كمواطن من "الدرجة
ـزعـوم.. وهذا مـا حـتـمـا مـا تـمـنـاه اجلـمـهور من الـثـانيـة" أو دروع بـشـريـة حلـمـايـة احلـلم ا
اخملرجـ إلظهـاره فى فـلمـيهـمـا "ف مـاشى يا مـوشى" و"وداعًـا أمهـات".. فهـل ستـتاح لـنا
فرصـة متابعة اجلـزء الثانى للفـلم من داخل إسرائيل(٤١) من جهـته يرى الناقد الـسينمائى
و كتاب " السينما غربى محمد أشويكة مؤلف كتاب"الصـورة السينمائية: التقنية والقراءة" ا
غـاربة أبانوا على لـهفة كبيرة فى غربية : أطـروحات وجتارب " : "أن بعض السيـنمائي ا ا
ـسألة ـوضوعـات. فإذا جتـاوزنا ا قنص مـنح الدعم الـذى جلـبه وقد يـجلـبه تنـاول مثل هذه ا
دى أهمية هذه القضيـة فى الوجدان اجلماعى للمغاربة; إذ شكل متعلـقًا  اإلنتاجـية يبقى ا
ـغاربة يـبدلـون بلدًا ـكن أن نطـرح سؤاالً بسـيطًـا يتمـثل فيـما يـلى: ما الذى جـعل اليـهود ا
غـرب يوفر لـهم احلمايـة واحلرية االقـتصاديـة واحلرية الـدينيـة ببلـد آخر قام عـلى عذابات كا

 ."?? وآالم إخوان لهم عرب هو فلسط
ـســألـة تـكـمن فـى الـدعـايـة اجملــانـيـة من طـرف  ويـضــيف: "أعـتـقـد بــوضـوح ودون لف أن ا
ــغـــاربــة لألطــروحــات الــصـــهــيــونــيــة. فــمــهـــمــا تــســتــرنــا حـــول الــتــنــاول الــفــنى اخملــرجــ ا
ـكن أن نبرر همجـية (إسرائيل) فـى وجه فلسطـ بأى مبرر فنى واألطروحات(اإلنـسانوية) ال 
ـغـربـيـة يـقـول مـحـمـد كـيـفـمـا كـان". وردًّا عـلى مـبـررات إنـتـاج مـثـل هـذه األفالم فى الـسـيـنـمـا ا
غـربية عـلى ندرتـها يـتب أن اخلـطابـات التبـريرية أشويـكة: "من خالل مـا أظهرته هـذه األفالم ا
غاربـة وطنيون متـعايشون كانـوا ضحية لالستـعمار (كما أظـهر فيلم "وداعًا من قبيل الـيهود ا
وضوع غـالطات الصهيونـية (فيلم "ف ماشى يـا موشى" ?) قفزت على ا أمـهات") أو ضحية ا

تمثل فى بقائهم فى بلدهم فالوطنية مرتبطة بالبقاء فى البلد أوالً وأخيرًا"(٤٢). األساس ا
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غربية فى توقيت متقـارب ومفاجئ فيلم عن القضية خالل عام ٢٠١١ قدمت السيـنما ا
غـاربة" للـمخـرج عبـد الله الـفلـسطـينـية همـا "أرضى" لـلمـخرج نـبيل عـيوش و"الـقدس بـاب ا
ـغربـية. ـغاربـة ومن الـرعيل األول لـلـسيـنمـا ا ـصبـاحى الـذى يعـتـبر من أقـدم اخملـرج ا ا
غـربى مع القضيـة الفلسـطينية ثل الفيـلمان اجتاهـ مختلـفت فى التـعامل السيـنمائى ا
فـالفـيلم األول يـتخذ من خالل لـغة سـينمـائيـة - تسجـيلـية تتـميـز بالسالسـة واجلاذبـية موقف
االلتـفاف حول معاناة الشـعب الفلسط فى ظل االحتالل اإلسـرائيلى من أجل تقد رسالة
تتـدعى احليـاد جتاه قـضيـة ال تتـقبل وال تـتحـمل احليـاد أو تقـبله بـينـما الـفيـلم الثـانى طغت
ـباشـرة ففـقـد الكـثيـر من تـأثيـرة ولم تشـفع له نـواياه احلـسنـة جتاه علـيـة النـغمـة الدعـائـية ا
الـقـضـيـة وتـاريـخـهـا! تـدور أحـداث فـيــلم "أرضى" حـول عـدة لـقـاءات يـقـوم بـهـا اخملـرج مع
دن العربـية قبل الـنكبة وفى مـجموعـة من اإلسرائيلـي الذين يـعيشون فـوق أطالل وبقايـا ا
ـدن العـربـية من الـوقت نفـسه مع مـجمـوعـة من الـفلـسطـيـنيـ الـذين ينـتـمون لـتـلك القـرى وا
دن أبـدا سوى عبر ; اجلـيل الذى طرد بـعد النكـبة واجليل الـذى لم ير تلك ا جيـل مخـتلف

ذاكرة اجليل األول(٤٣).
 يشير نبيل عيوش إلى أن فيلمه نابع من سؤال حقيقى توجه به إلى نفسه بحكم طبيعة
تكـوينه األسرى; حيث ولد ألب مغـربى مسلم وأم مغربية يـهودية ومن هذا الهم الذاتى ومن
تلك االزدواجية الديـنية تشكلت لديه رغبة فى مس هـذا الوتر احلساس الذى ال يتحدث عما
ستقبل. وأن فكرة الفيلم راودته ـكن أن يحدث فى ا مضى ولكن عما هو قائم اآلن أو ما 
مـنـذ الـطـفولـة خـصـوصـا أثـناء إقـامـته بـفـرنـسـا رفقـة والـدته ومـعـرفـته بـخلـفـيـات الـصراع
اإلسرائيلى الـفلسطيـنى معتبـرا فيلمه فـيلما إنـسانيا يرصـد آراء وانطباعـات الفلسـطيني
رير فى اضى حول واقعهم ا نفى خصوصا الشيوخ الذين ما زالوا يعيشون على ا فى ا
ة وإمكانية أو "حلم" العودة إلى اخمليمات اللبنانية حيث ال حقوق وال جنسية وال حياة كر
أراضيـهم وعـرضـهـا عـلى الـشبـاب اإلسـرائـيـلى من مـخـتلف االنـتـمـاءات وأبـرز عـيوش أنه
ثل مـستـقبل إسـرائيل مـشيـرا إلى أنه كان من أولـوياته اختـار الشـباب اإلسـرائيـلى; ألنه 
نفى ونفض الـغبار عن فتـرة تاريخية ال اطالع هؤالء الشبـاب على واقع الفلـسطينـي فى ا
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ـقـررات الـدراسـيـة اإلسـرائـيـلـيـة الـتى يـعـرفـون عـنـهـا شـيـئـا إمـا بـسـبب وسـائل اإلعالم وا
اضية أو بسـبب اخلوف من اآلخر الذى يسكنهم تتـجاهل تماما ما وقع فى الستـ سنة ا

ويهدد أمنهم(٤٤).
 وفى إطار االنتقادات الـتى تعرض لهـا الفيلم يبـرز رأى الكاتب " محمـد اخليتر " الذى
وجد أن الـقيـلم يصـدرضـمن سابـقة سـينـمائـيـة مغـربيـة غيـر مقـبـولة فـقد قـدم مخـرجه عمال
سمـعيا بصـريا عبـر حيز زمنى مـتساوى لطـرفى نزاع وخطاب مـطلبى متـساوى لعدد من
سـتـجـوبـ لقـضـيـة إنـسانـيـة غـيـر متـسـاويـة وغيـر عـادلـة الـتنـاول قـضـيـة أهمـلـتـها األ ا

تـحدة وتـباطأت فى حـلها الـدول االستـعماريـة الكبـرى عبر رؤيـة فنـية تنـزع نحو الـتسول ا
وذر الـدموع والـعطف وطـلب الصـفح لالجئـ فلـسطـينـي يـعتـرف اخملرج أنـهم تغـيروا من
حـالـة الـعنف ورفـع السالح إلى حـالـة الـسالم ورفع رايـة احلوار وال يـرغـبـون فى شىء غـير

العودة إلى أرضهم(٤٥). 
غاربـة" فأحدائه مـستوحاة كـما يقـول مخرجه من قصـة واقعية أما فـيلم "القـدس باب ا
كانة حول سيدة مغربيـة ناضلت رفقة الفلـسطيني فى معـركة التحرير لتـبرهن بذلك على ا
ـغاربـة الـذين ال يـتـأخـرون فى بذل اخلـاصة الـتى حتـظى بـهـا فـلـسطـ فى قـلـوب جـمـيع ا
الــغـالى والـنـفـيس فـى سـبـيل دعم إخـوانـهم الــفـلـسـطـيـنـيـ الــذين يـعـانـون ويالت االحـتالل
اإلسـرائيلى لـكنـها اضطـرت للـعودة إلى أرض الـوطن بعد اسـتشـهاد زوجـها الفـلسـطينى
فى حـرب االنتـفاضـة ضد االحـتالل اإلسرائـيلى فى الـقدس(٤٦) ولـكن أزمة الـفيـلم فى كونه
تلقينى مـباشر فال هو بالتسجيلى وال هو بـالروائى باإلضافة إلى أن إيقاعه العام وأسلوب
سـلسالت الـتلـفزيـوينـة فى الثـمانـينـيات ويـحتـوى على كـثيـر من احلوار تـصويـره يشـبهـان ا
باشر حول القضية والشخصيات واألحداث دون أن نرى ما حدث أو يحدث بالفعل(٤٧).  ا
ـغـربـيـة فى تـعـامـلـهـا مـع الـقـضـية  وفـى إطـار حـديثـنـا عـن دور الـسـيـنـمـا الـتسـجـيـلـيـة ا
كن أن نتجاهل دور الـناشطة السيـاسية والكاتبة واخملـرجة اإلسرائيلية - الفلسطيـنية ال 
ـغــربـيـة األصل " سـيـمـون بــيـتـون " (مـوالـيـد ١٩٥٥) الـتـى بـاتت بـالـنـسـبــة لـلـبـعض أكـثـر ا
غـربيـة فيـها (٤٨) . فبـعدمـا دأبت على سـبر األصـول العـربيـة ا فـلسـطيـنيـة من الفـلسـطيـني
ريرة لليـهود الشرقي فى إسـرائيل أو من خالل بعض أفالمها عن سـواء فى نقل التجربـة ا
ـغــربـيــة قـدمت حــتى اآلن أكــثـر من عــشـرة أفالم يــعـدهــا الــبـعض من األفالم الــقـضــايــا ا
التسجيلية الهامة التى واكبت القضية الفلسطينية فى العقدين األخيرين برموزها السياسية
والثقافية ومستجدات صراعها داخل األراضى احملتلة لقد أحدث اتصال " سيمون بيتون "
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الوثـيق بكل من العـرب والفلسـطينيـ أثناء وجـودها فى فرنسـا بعد أن شاركت كـجندية فى
اجلـيش اإلسـرائـيـلى خالل حـرب ١٩٧٣ أثرا عـمـيـقـا - كـمـا تـقول - فى عـالقتـهـا بـالـقـضـية
ا تـوارثته من نظـريات وتقـاليد اجتـماعيـة وثقافيـة وسياسيـة بعد رحـيلها من الفـلسطيـنية و
ـغرب إلى إسـرائيل خالل الـستـينـيات  إذ شـعرت أنـها بـحاجـة شديـدة ملحـة إلى التـقريب ا
الءمة ب هـذه النظـريات والتـقاليـد وب األحـوال اجلديدة الـتى وجدت نفـسها فى ظـلها وا
لـذلك سـنـشـعـر أن أفالمـهــا تـتـلـمس الـتـوازن عـنـد تـقـد كل مـن الـشـخـصـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة
ــبـاد احلق والــيـهــوديـة ســواء داخل األراضى احملــتــلـة أو خــارجــهـا ولــكن دون اإلخالل 
والـكرامة اإلنسـانية. وهو ما تـلخصه بقـولها"حتولى نـحو التعـاطف مع القضيـة الفلسـطينية
.. عــنــدمـا تــوجــهت إلى بــاريس وتــعـرفت إلى ــكــنـاً بــالــنـســبــة لى فى إســرائـيل لم يــكن 
فلـسطيـني وعرب بـعضهم أصـدقائى حتى الـيوم اختلـفت الصورة وشـعرت بأن االحتالل
أمر بـغيض. أعرف أن مـساحة الـتفاؤل تتـضاءل كثـيراً فى ظل األحداث السـياسيـة واألمنية
تعـطش نـطقة لـكنى أعرف الـكثيـر من الفـلسطـينيـ واإلسرائـيليـ ا الـتى تسـيطر عـلى ا

للسالم(٤٩).
 يبـدو أن إتفـاق " أوسلـو " كان أيضـا منـطلـقا لـسيـمون بـيتـون لكى تـتعـامل مع القـضية
الـفـلسـطـينـيـة ففـى عام١٩٩٥ أخـرجت فـيلـمًـا عنـوانه "فـلسـطـ - إسرائـيل : قـصة أرض"
انيّة حقّقته وبـعده قدمت فيلماً مـرجعيّاً عن محمـود درويش حملطّة «آرتى» الفرنسيّـة ـــــ األ
ؤرّخ الفلسطينى إلياس صنبر مترجم حتت عنوان «األرض مثال للغة» ١٩٩٧بالتعاون مع ا
درويش إلى الفرنسـيّة وأقرب أصدقائه وفـيه تقدم مسـيرة الشاعر وإبـداعه معاركه وحياته
راحل فى حـياته الـتى طبـعته من خالل سـلسـلـة مقـابالت معه وتـعلـيق يرصـد ويحـلّل أبـرز ا
وميزت كـتابـته وشعره أيـضاً. ويـتقاطع فـيهـا اخلاص بالـعام فى كلَّ حلـظة وفى عام ١٩٩٩
أجنـزت تصـويـر فـيـلم "االعـتـداء بـالقـنـابل" ويـظـهـر فى أعـقـاب تـفجـيـر انـتـحـارى فى الـقدس
واحلداد مشترك من أسر الـضحايا والعائالت اإلسـرائيلية وأسر االنـتحاري الفلـسطيني

ـفكر والـنائب العـربى فى الكـنيست "عـزمى بشـارة" فى فيلم بـعنوان وفى عـام ٢٠٠١قدمت ا
واطن بشارة" وفيه تعرض يومـيات وأهداف وأفكار رجل يسعى إلى التوفيق ب مواقف "ا
نـصب رئـاسة وزراء إسـرائيل. متـنـاقضـة فهـو فى عـام ١٩٩٩ كان أول فـلسـطـينى يـتـرشح 
ولكن بعد شهور قـليلة من إنتاج فيلم "الواطن بشارة" كـان مطاردامن السلطات اإلسرائيلية
جملـرد محاولته التعبـير عن رأيه وكان على الناشطة الـسياسية سيمـون بيتون أن تقود حمله
ــنـاصـرته وفــيـهــا أصـدرت بـيــانـا وقـعه ١٣٥٠ مــواطـنـا فــرنـسـيــا يـدين إجـراءات فـرنــسـيـة 
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قراطية. أما الشخصيـة الفلسطينية الثالثة والتى تعكس عادية للد الكنيسيت اإلسرائـيلى ا
ـؤرخ الفـلسـطينـى إليـاس صنبـر فى فـيلم بـعنوان : الـبعـد الثقـافى الـفلسـطيـنى فكـانت عن ا
"صنـبر: احلواربـ الشـمال واجلـنوب "و تخـرج بيـتون فى عـام ٢٠٠٤ فيلـمهـا "اجلدار" وفيه
تتـحدث عن جـدار الفـصل العـنـصرى فى األراضى احملـتلـة على مـقطع من اجلـدار فى "أبو
ديس" وتـقـول بـيـتـون عـبر مـقـال كـتـبه "يـوسف الـشـايب"(٥٠): "تـولـد لـدى الـشـعـور بـأن هذا
اجلدار يقطع أوصالى إلى جزأين.. إنها قصة بلد أحبه وقد تعرض للخراب". "إنه أمر كريه
للنظر إذ يشـوه مشهداً رائعاً مـشبعاً بالتـاريخ.. إنه آلة لنزع ملكـية األراضى واغتصابها..
كن إنـهاء احلـروب هكـذا"... " إن بناء ـشكالت الـسيـاسيـة وال  ليس بـهذه الـطريـقة حتل ا
جدران أسـمنـتية رمـادية بـعلو تـسعـة أمتـار فى قلب القـدس أو بيت حلم يـضاهى بـخطورته
تـدمير تـماثيل (بـوذا) لدى الـطالبـان ". وتظـهر فى الفـيلم رافـعة عمالقـة تضع كـتالً أسمنـتية
واحدة تلو األخـرى ليتوارى وراءهـا فى األفق رويداً رويداً مئـذنة جامع فيـما يصدح صوت
حاذاة حزين مؤثـر.. صوت مغنية اجلاز العضو فى فـرقة موسيقية إسرائيلـية فلسطينية. و
هذا الـسور األسمنتى الذى يتـقاطع مع سياج مزود بنظام إلـكترونى وأسالك شائكة جتمع
سـيـمـون بـيـتـون شـكـاوى إســرائـيـلـيـ وفـلـسـطـيـنـيـ يــعـبـرون عن عـجـزهم وعـدم فـهـمـهم
لك ٢٧٠٠ شجرة فى اجلانب زارع الذى  ا يحدث. فبالنسبة لشريف ا هم  ومرارتهم وأ
اآلخـر "إنه انتـزاع غيـر مبـاشر لـلمـلـكيـة".. إنهـا قصـة قريـة فلـسطـينـية عـزلت عن أراضيـها
ورد الوحـيد ألبنائـها.. ناهيك عن عـائالت تفرق شمـلها واقرباء وتلف زيتـونها الذى يـشكل ا
يتكلمون مع بعضهم البعض عبر فرجة صغيرة فيما تقف سيدة مع طفلها فى مكان حيث ال
. وقال أحـد سكان كيبـوتس "بالنسـبة ألهلى الذين أتـوا من شتل لودز فإن ـكناً يزال األمر 
هـذه الـبالد كانت قـصـة حب مـجـنون.. لـكـنـنا نـحب هـذه األرض لـدرجـة ستـنـتـهى بخـنـقـها".
ويحن رجل مـسن يهودى عـراقى فقـد أسنـانه إلى العـراق حيث كان فالحـاً فيـقول بـحسرة
وخـيبة "كنا أفضل هنـاك" بينما يعتـبر مستوطن يهودى "اجلـدار كناية عن مال مبذر.. يجب
التفاوض بشـأن حدود حقيقية". من جهة أخرى يعـرض جنرال جالس وراء مكتبه ب علم
إسـرائـيـلـيـ وجـهـة نـظـر احلـكـومـة بـتـبـجح: "انـه واحـد من الـورشـات الـكـبـرى" ويـقـدر كـلـفة
ا يـسـمـيه "منـطـقـة االنفـصـال" او "اجلـدار األمنى" أو "حـاجـز الـفصل" الـكيـلـومـتر الـواحـد 

ليونى دوالر. 
 وفى فيلمها "راشـيل " ٢٠٠٩ تقدم قصة حـقيقية عن النـاشطة األمريكيـة اليهودية التى
ناصـرة الشعب الفلسطينى فى غزة فتلـقى حتفها على يد اإلسرائلي وما أتت من أمريكا 
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رافق ذلك من جـدل مـثيـر فقـد الحـظت أنه لم يكن هـنـاك حتقـيق قضـائى أو مـحاكـمة عـادلة
ومـستـقلة لـلكـشف عن احلقـيقة. ولـهذا الـسبب قررت تـصويـر فيلـم عنهـا تطـلب ثالث سنوات
ـوضـوع غـير قـبل عرضه عـلى اجلـمـهـور حيث كـان إنـتـاج الفـيـلم بـرمـته أمرا صـعـبـا : " فا
عاناة مقبول لدى اإلسرائـيلي وحتى أصدقاء "راشيل" وعائلتهـا فقد ذكرهم هذا الفيلم با
ـشـاركـ الـذين لهـم عالقة وصـدمـة الفـراق. لـقـد كـان من الـصـعب عـلى أن أصل إلى كل ا

بالناشطة األمريكية". 
أفالم " سـيـمـون بـيـتون " جـديـرة بـاالهـتـمـام وموضـوعـاتـهـا عـجز الـكـثـيـر من اخملـرج
الـعرب عـلى اإلقتـراب منـها وعـليـنا أن نـتفـهم منـطق التـوازن فى تعـاملـها مع الـفلـسطـينـي
واإلسرائـيلي ولـكن بروية وعدم انـدفاع  فأحيـانا ما تخـفى هذه األفالم وراء موضوعـيتها
عنى وجتـاربنا النـقدية مع بعض البـراقة تفاصـيل شديدة الـذكاء غالبـا ما تكون مـزدوجة ا
األفالم الـشــبـيـهـة(٥١) عــودتـنــا عـلى حتـسس تــفـاصـيـل احلـوارات والـتــراكـيب الـســيـنـمــائـيـة
ـعروضـة أمـامـنا فى ظل قـنـاعـتنـا أن الـشيـطـان يكـمن فى الـتـفاصـيل !! وعـدم مـشاهـدتـنا ا
كن ـا  ألفالم " بـيتـون "واالكـتـفـاء بـحـوارتهـا ومـا كـتـبه بـعض الـنـقـاد العـرب عـنـهـا أمـر ر
استـسـاغـته بالـنـسـبة لألفالم األخـرى (خـاصـة فى هذا الـفـصل من الـكتـاب)  أمـا بـالنـسـبة
ألفالم مخرجة حتاول أن تكون أوروبية وإسرائيلية وعربية مغربية فى آن واحد فهذا أمر ال
ال نريد أن نـشكك فى نوايا " سيمون بيتون " ولكن تأنية ألفالمها شـاهدة ا حتسمه سوى ا

زج اإلعجاب بأفالمها بقليل أو كثير من احليطة واحلذر ! !  كل ما ندعو إليه هو أن 
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كن جتاهلها هيـمنت منذ السبعينيات وحتى اآلن على ساحة "اإلنتاج وهناك ظاهرة ال 
ـكن أن يطـلق عـلـيه " الـسـيرة ـشـتـرك مع أوروبـا" تـمثـلت فى مـحـاولـة دمج مـا  غـاربى ا ا
اط احليـاتيـة واألحداث الـسياسـية والـشخـصيات الـذاتيـة " للـمخـرج السيـنمـائى ببـعض األ
اليهودية أو الفـرنسية التى يؤدى دمجها فى العمل السيـنمائى إلى خلق توليفة درامية تمجد
دائما الشخصيات الغربية واليهودية بينما تعرى أسس وعقائد اجملتمعات العربية والنتيجة
وتتحد ى وثيـقة تتـشابه أفكارهـا تفـرج العا "وثيقة إدانـة" للعرب بـإيدى العـربفى مواجهـة ا
هرجـانات السـينـمائيـة لها دون أهدافـها وتـتشارك فى مـصادر تـمويلـها واحتـضان بـعض ا

كن االنحياز لها!! مصوغات فنية 
ا تـعـد أفالم اخملـرج اجلـزائرى مـحـمـد األخضـر حـامـينـا بـدايـة لـهذا االجتـاه فـمـعظم  ور
أفالمه كانت ترتـكز على حـياته وذكريـاته الشخـصية قـبل وأثناء وبـعد حرب الـتحريـر اجلزائرية
فهو يـوضح فى أكثـر من منـاسبـة مدى التـشابه بـ قصـة األم فى فيـلمه األول "رياح األوراس"
قتل والـدة األخضر علـى أيدى اجليش الفـرنسى ويؤكد ١٩٦٦ وقصة جـدته التى ماتت تـأثرا 
أن هـنــاك مــواقف عـاشــهــا فى صـبــاه مــا بـ عــامى (١٩٣٩ - ١٩٥٤) واعــتـمــد عــلى ذاكـرته
للـوصول إلى الـصورة الصـحيـحة لـها فى أفالمه "ديـسمبـر" ١٩٧٢ (اجلزائـر - فرنـسا) "وقائع
ســنـوات اجلـمـر" ١٩٧٥ (اجلـزائـر - فــرنـسـا) "الـصـورة األخـيــرة" ١٩٨٦ (اجلـزائـر - فـرنـسـا)
وجميـعها اسـتقبـل بحفـاوة بالغـة فى دورات مهرجـان كان الـفرنسى حـيث فاز "رياح األوراس"
بـجـائـزة الـعـمل األول فى كـان ١٩٦٧ وحـقق "سـنـوات اجلـمـر" مـفـاجـأة لم يـكن أحـد يـتـوقـعـها
هرجان كان ١٩٧٥. وجميعهـا يقدم أحداثا تتعلق بالصراع عندمـا فاز بجائزة السعفة الذهبـية 
ـاجـوجـيـة الـثـوريـة" "إن جمـيع اجلـزائـرى الـفرنـسى ويـتـسـتـر خـلف شـعـارات مـثل "جتـنب الـد
الـفرنسي ليـسوا من األوغاد "إنه من غير الالئق إظهـار التعذيب فى السيـنما" إلخ لكى يخلق
ـا يسـتند بـعضهـا إلى وقائع من سيـرته الذاتـية ولكـنها الـوقائع التى تـهدف فقط إلى أحداثا ر

مهادنة استعمار األمس الفريب وأن تخلع على بعض أفراده صفات النزاهة والعدالة.
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إن فـيـلم " ريـاح األوراس " مـنـذ أن شـاهدنـاه فى مـصـر فى نـهـايـة الـسـبـعـيـنـيات ونـحن
نستشعر جتاهله لفظائع هذا االستعمار(٥٢) الذى يرى فيه شيئا فولكلوريا ويرضى ضميره
ـتمـثـلة فى فـرنـسا كـمـا يؤكـد فـكرتـها عن الـسـياسى تـردده الـوطنى وإغـفـاله إيذاء أوروبـا ا
ـعنى أدق هـو التـأويل الـفرنـسى عن استـعمـار اجلزائـر كمـا يرى الـعـالم الثـالث وتخـلفه أو 
بعض النقاد اجلـزائري !! ولم يكن غريبا بعد ذلك أن يغازل حـامينا اليهود والفرنسي من
خالل قـصة مدرسته الـفرنسـية مسـز بواييه قى فيـلم "الصورة األخـيرة" الذى يـعتبره "إعالن

حب جتاه بعض الفرنسي الذين كنت مغرما بهم إبان تلك احلقبة حوالى عام ١٩٣٩".
ــثـيـر اإلحـسـاس بـأنـهم ـغـاربـة ذلك اإلحـسـاس ا  لـقـد أعـطى حــامـ االـسـيـنـمـائـيــ ا
ـهرجـانيـة " الكبـرى "إذا استـطاعوا يـستطـيعـون غزو أوروبا بـأفالمهم بل والـفوز بـاجلوائز ا
وضوعات يهىء للمتـفرج األوروبى تلك األفكار التى يرتـاح إليها عند تعامله تقد لـون من ا
مع الشـرق العربى أال وهى أن يعـطى صورة أصليـة فى ظاهرهـا ولكنهـا ملتويـة مشوهة ال
تبـغى إال مـزج التـقـاليـد الـعربـية بـدوافع الـتخـلف والـقهـر بـحيث يـجـد بطل الـفيـلم - الـعربى
أيضـا - نفسه غـارقا إلى أذنيه فى تـلك الهموم الـتى جتعله يـدرك أن حياته أهـدرت وتتحول
نظـرته إلى نفسه وإلى مـجتـمعه فتـصبح نـظرة شديـدة قاسيـة وعنـدما يحـاول أن يبحث عن
القيم احلقيقية - وهو عمـل يهدد بال شك تقاليد هذا اجملتمع - لن يجد أمامه سوى االجتاه
ان بقـيمـة أو التواصل مع الـعنـاصر اإليجـابية داخل إلى الغرب سـواء بالـهجرة إلـيه أو اإل
مـجـتـمـعه العـربى وهـذه الـعـنـاصـر لن يـجـدهـا سـوى فى شـخصـيـات نـادرة وغـالـبـا مـاتـكون

يهودية!
لـقد جنح حامـينـا فى أن يجعل " الـسيرة الـذاتيـة " اجتاها تـتوارى خلـفه مواهب اخملرج
ـقيم فى فـرنسـا مهدى شـارف فى فيـلم " الشـاى فى حر أرشـميدس " ١٩٨٤ اجلـزائرى ا
ـهـاجريـن العـرب مـجـمـوعة ـوبـقـات االجـتمـاعـيـة فى مـجـموعـة من أبـنـاء ا وفيه يـلـصق كل ا
ـتحـضرة وال مـرغوبـا فيـها وإذا كـان للـشبـاب الفـرنسى أصـبحت غـير نـافعـة للـمجـتمـعات ا
مآسيه فى مجال البطالة والتفكك االجتماعى والضياع النفسى فإن العرب أصبحوا جميعا
تشرد الذى أصبح حاالت مرضية ال جدوى من صالحها ويبقى االستثناء فى بطل الفيلم ا
ـجـلة ـسانـدة بـعض الـيـهـود ويؤكـد شـارف فى حـديـثه له  أديـبـا - اخملـرج فى الـواقع - 
"سـينـماتـوجراف" - يـوليـو١٩٨٧ إن جمـيع عنـاصر الـفيلـم من السـيرة الذاتـية ولـكن لم أشأ
ـهـاجـرون الـعـرب بـؤساء إلـقـاء الـلـوم عـلى اجملـتـمع الـفـرنـسى لـم أشـأ أن أقـول إذا كـان ا

فالسبب هم الفرنسيون وكنت أتفادى هذا " الكليشيه " الطيبون واألشرار.
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وتـوالى ظهور " السيـر الذاتية " خملرجـ من أمثال التونـسى " نورى بو زيد " الذى قدم
معـاناة بطله اللوطى فى فيـلم " ريح السد " ١٩٨٦ واجلزائرى رشيـد بوشارب وبطله الناقم
على وطـنه األصـلى اجلـزائر بـعـد أن عاش نـعـيم فرنـسـا فى " شاب " وفـريـد بوجـديـر الذى
يـستـعيـد جزءا من ذكـريات الـطفـولة فى فـيلـميه " صـيف حلق الـوادى " ١٩٩٦ "احللـفاوين"
ح كان طفال فى احلى التونـسى وذكرياته فى أحد حمامات النساء فى احلى  ومن خالله
جنح فى خـلق أجواء " الـشرق احلـسى " الذى تـتسـلط على أبـنائه " حـمى " اجلنس "فى ظل
غيـاب القـيم وأنتـشار الـفقر واجلـهل وتتـالت من بعـده األفالم التـى سعت إلى إبـراز أجساد
ا دفع البعض إلى أن النـساء العرايا وهن فى احلمامـاتعبر لقطات عابـرة وأخرى مركزة 

يطلق على السينما التونسية " سينما احلمامات "(٥٣). 
هرجانات الدولية فى مقدمتها بطبيعة احلال مهرجان ولقد شاركت كل هذه األفالم فى ا
"كـان" واسـتـقـبـلت بـحـفـاوة أوروبـيـة ال نـظـيـر لـهـا خـاصـة "ريح الـسـد" الـذى حـاول مـواكـبة
مــحـابـاة حـامـيـنـا لــلـيـهـود فى فـيــلـمه "الـصـورة األخـيـرة" فــجـعل الـشـخـصــيـة الـيـهـوديـة هى
الشـخصـية األكثـر سمـوا وإنسـانيـة فى مجـتمع تـسلـطت علـيه الشـهوات وكل صـنوف الـقهر

واإلذالل. 
أثار "ريح الـسد" وقت عرضه ضجة ب النقـاد يلخصها النـاقد محمد رضا فى مقال له
جـلة " احلوادث " اللـبنانيـة يقول فـيه : " الذين وقفوا مـع بوزيد رأوا فى هذا الـتقد عمال
ا وحديثا وال يوجد عاديا للغاية فإن اليهود عـاشوا فى تونس كما عاشوا فى غيرها قد
ـهم لـكن الـذيـن عارضـوا هـذا الـتـقـد لم يـفـتـقـدوا كـذلك مـانع مـوضـوعى واحـد دون تـقـد
عارض تقوم على أساس أن الشـخصية الوحيدة الطيبة فى هذا احلجة القويـة " " وحجة ا
الـفـيلم (مـاعدا شـخصـية الـبطل الـلوطى) هى شـخصـية الـيهـودى الذى جلـأ ذلك الشـاب إليه
بـاحثـا عن الـفن والوداعـة والفـهم اإلنـسانى الـعـميق أمـا باقى الـشـخصـيات فـكـلهـا عدائـية
ولـكـنهـا أيضـا مـسلـمـة فالـقـوادة مثال تـكـشف عن صدرهـا لـنقـرأ علـى قالدة عبـارات وآيات
قرآنية وعملية اغتصاب تتم حتت لوحة " بسم الله الرحمن الرحيم " كذلك فإن احلديث عن
الـقـوادة التى تـمـثل درجة عـلـيا من الـفـساد الـذاتى يـرغب اخملرج فى ذلك أم لم يـرغب تـعلن
عزمها الـقيام باحلج هذا كـله وغيره مقابل تصـوير حنون للـشمعدان اليـهودى وغناء يهودى
سألة هى أن اخملـرج إذا ما أراد نقدا بيئيا أو إذا قد ومـوسيقى يهودية شرقيـة عتيقة وا
مـا أراد اسـتـرجـاع ذاكـرته اخلـاصــة جنـده يـخـطئ كـثـيـرا فى تـوجـيه الـنـقـد إلى الـدين ذاته
ارسـيه كذلك هـو لم يحـاول فى مـقارنـته خلق أى لـون من التـوازن بل أعطى وليس فـقط 
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الـطيـبة واحلـكـمة والـفن لـليـهـودى والقـسوة والـفـساد وعـدم الـتفـهم للـمـسلـمـ " ونعـود مرة
أخـرى إلى اخملـرج اجلـزائرى " مـهـدى شـارف " لنـجـده يصـور فى فـيـلم "خراطـيش قـولواز"
٢٠٠٨مـا أسماه بـ"الربيع األخـير للثورة الـتحريرية اجلزائـرية" من خالل ما علق فى ذاكرته
وهــو طـفـل ال يـتــجــاوز احلـاديــة عــشـر مـن عـمــره اخلــطـيــر فى هــذا الــفـيــلم كــمــا يـرى ج.
لك اجلرأة إلجناز شفيقـة(٥٤) أنّ اخملرج الذى تردّد سنوات طويـلة (منذ ١٩٨٦) قبل أن 
لـفّق حلـقـبة زمـنـية ومـكـانيـة هى بـريئـة كل الـبراءة من مـضـمونه ـشـوّه وا مثل هـذا الـعمل ا
استغل براءة األطفـال لتمرير رسـائل مشفّرة وداللة خـطيرة شكّكت حـتى فى مقاصد الثورة
اجلزائـرية وأيّدت أطروحـة اجلزائر الفـرنسية وحـق العودة لألقدام الـسوداء واليهـود.احلكاية
دارس الـفـرنـسيـة وبـائع اجلـرائد رة تـروى بـعـيون الـطـفل "عـلى" (١١ سـنة) تـلـمـيـذ ا هـذه ا
ــتــجــوّل وابن أحــد اجملـاهــدين الــذين تــركــوا أســرهم لاللــتــحـاق بــاجلــبــال لـلــكــفــاح ضـد ا
ستعمر** وتـتمحور قصتـها حول تلك الصداقـة الطفولية التى تـنشأ ب "على" وثالثة من ا
"دافيـد" اليـهودى و"جيـنو" اإلسـبانى الذى يـناشـد دافيد أطفـال األوربيـ "نيكـوال" الفـرنسى
: "ال تـرحل فهـنـاك فى فـرنـسا ال يـطـيـقون الـيـهـود!!" هـذه الصـداقـة الـتى تبـدو بـريـئة قـائالً
لـلوهـلـة األولى من خالل االشتـراك فى الـلعب بـ األصدقـاء وبـناء كـوخ قصـبى صـغيـر على
شاهد التى حافة الـوادى لكنها فى احلقيقـة غير ذلك هذا ما تؤكده العديـد من اللقطات وا
نطقى اختارهـا اخملرج بعنايـة دون أن يأخذ بعـ االعتبار حـتى تسلسل األحـداث والربط ا
ــشــاهــد الــتـى جــاءت فى شــكل وال أن يــعــبـــأ بــالــتــفــكـــيــر فى نــفض الـــغــبــار عن بــعـض ا
وقف السلبى الذى ظهر به الطفل "على" على امتداد الفيلم وبقائه صامتا كليشهات.بداية با
جتاه التـصريحات الـنارية التى كـان يطلقهـا صديقه احلمـيم نيكوال عـندما لم يكف عن نعت
وقف والده ورفاقه اجملاهدين باإلرهابي دون أىّ رد فعل من طرف "على" الذى بدا مؤيّدا 
صديـقه غير راض عما تقوم به جبـهة التحرير الوطـنى واألكثر من ذلك منع "نيكوال" "على"
من تـعـليـق العـلم اجلـزائـرى عـلى بوابـة الـكـوخ الـصغـيـر مـؤكّـدا بقـوله:" هـذا الـكـوخ ليس لك
وحــدك هـو أيـضــا مـلـكـى ألنّـنى سـاهــمت فى بـنــائه" فى إيـحـاء لـ"الــبـيت األكــبـر" الـذى هـو"
اجلـزائر" وهذه الفكرة التى تـعيدنا إليها لـقطة السيدة اليهـودية راشيل التى ترفض الرحيل
بـعد االسـتـقالل ومـغادرة الـبالد رفـقـة أبـنائـهـا قـائلـة: هـنـا بلـدى ولى احلق فـيـهـا أفضّل أن

هانة هناك على أيدى الفرنسي !! ".  أموت هنا على يد العربى على أن أعيش ا
حاول الفيلم كما يقول (ج. شفـيقة) على إظهار الفرنسي كمالئكة تدبّ على األرض فى
تعـاملهم مع اجلزائري من خالل شخصـية اليهودية راشيل وزوجـها التى كانت تتعامل بكل
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طيـبة مع "على" وأسـرته وتقاسمـهم حتى طعـامها إلى جانب شـخصيـة عامل محطـة القطار
الـذى يقول فى لـقطة من اللـقطات: "ال أدرى مـاذا ستفعـلون عنـدما نتركـكم?" وطريقـة تعامله
ـملـوءة باحلب واحلـرص كذلـك بالـنسـبة لـلـعامل بـقاعـة الـسيـنمـا الذى لم مع الـطفل "عـلى" ا
ــصــريــة عــلى وجه يــبــرز إالّ كـلّ حــنــان جتــاه "عــلى" واســتــخــفــافه بــاألفالم الــعــربــيــة أو ا
الـتــحـديـد.فـضال عن الــتـعـامل الــسـامى الـذى كـان يــتـلـقـاه بــطل الـفـيـلـم "عـلى " من قـبل كلّ
عـمرين ـدنيـ ثمّ ذلك احلزن الـعمـيق الذى بـدا على وجـوه ا ـعمـرين العـسكـري مـنهم وا ا
كبـارا وصغارا وهم يغـادرون أرض اجلزائر الـتى يحبونـها كثـيرا وتركهـا لـ"العرب" الذين ال
تـلـكاتـهم ومـنازلـهم وأشـيـائهم اجلـمـيلـة ***وأخـيرا يـعـرفون قـيـمـتهـا تـارك خـلـفهم كـل 
ـقــابل عن وحــشـيـة *لــيـتــغـاضى اخملــرج بـا الـفــراق بـ األصـدقــاء الـذين غــادروا مـكــرهـ
تناثرة ستعمر ومجازره الرهيبة التى ارتكبها فى حق اجلزائري ما عدا بعض اللقطات ا ا
هنـا وهناك عـبر شخـصية ضـابط يدعى "الوران" الـتى ال تعكس بـأى حال من األحوال واقع
ـسـؤولــيـة وتــوزيع اآلثـام عـلى األحــداث مـحـاوال بــذلك خـلق نــوع من الـعـدالــة فى حتـمــيل ا
الـطرفي لتحـقيق معادلة مغـلوطة واألكثر من ذلك سعى اخملـرج إلى إظهار اجملاهد بصورة
ـعلـق عـلى الـرقـبة (٥٥). اإلرهـابى الـيـوم من خالل الـلـحـيـة والـسـروال األفـغـانى والـشـاش ا
وعنـدما عرض الـفيلم فى اجلزائـر حاول " مهـدى شارف " توضـيح األفكار الـتى طرحها فى
ـساء " اجلـزائريـة مؤكّـدا فيه فيـلمـه"خراطـيش "من خالل حوار أجـرته معه أيـضا جـريدة " ا
أنّه سـعى إلى الـتـحــلى بـ "احلـيـاد وبـراءة الـطـفــولـة"!! فى تـصـويـر هـذه احلــقـبـة الـتـاريـخـيـة
احلـسّاسة من تاريخ اجلزائـر والتى سبقت حصـول اجلزائر على استـقاللها ولم يحاول بأى
ـسـؤولــيـة لـهـذا أو ذاك*** وذلك من خالل حـال مـن األحـوال إصـدار األحـكـام أو حتــمـيل ا
صـمت الطـفل "على" (الـذى يقـابل مهـدى فى طـفولـته) وسلـبيـته جتاه مـا يحـدث من حوله**
ـشفّرة التى ضمّـها العمل كانت مـجرد حديث ب أطفال وأن كل تـلك اإليحاءات والرسائل ا
غـير قادرين على بـناء رأى وال تقديـر األمور حق قدرها... "لم أرغب فـى إقحام رأى الراشد
فى هـذا العـمل واكتـفيت بـإبراز األحـداث يومـا بعـد يوم كـما كـان يعـيشـها "عـلى" سواء مع
دني منهم والعسكري دون أن يبدى رأيه حول هذا أو أصدقائه أو مع عامة الفرنسي ا
ذاك وال أن يـقول هـؤالء جيـدون وأولئك سـيئـون وهـذا أسلـوب األطفـال فى التـفكـير وهـكذا
كنت أشـعر باألشـياء كمـا أنّ الفـيلم ال يؤرّخ لـلثورة الـتحريـرية وإنّـما يحـكى أحداث منـطقة
بعيـنها فأنا ال أبحث عن حقيـقة تاريخية من خالل هذا العـمل وال عن رسالة سياسية وإنّما
أروى أحـداثا بـشكل حيـادى ودون حتيّـز ألى طرف ". لـكن الفيـلم كمـا يرى مـحاوره لم يكن
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بـريئا وحيـاديا بالـدرجة التى يصـفها فقـد حمل دالالت واضحـة أهمها تـغليب طابع الـطيبة
عند الفرنسي على حساب الفرد اجلزائرى الذى كان غائبا بشكل واضح فى الفيلم ! 

غاربة ولقد سـار على هدى "مهدى شارف" و"رشيـد بو شارب" الكثير من السـينمائي ا
ـقـيـم فى فـرنـسا مـن أمثـال اخملـرج الفـرنـسى ذو األصل اجلـزائرى "جـمـال بن صالح"  ا
ـغـربى "رشـدى زام" وكالهمـا جـعل من " األقـدام السـواء "والـشـخصـيـة" اليـهـودية ـمثل ا وا
"عنـصـرين رئـيسـيـ فـيـتجـاربـهـما األولى فى مـجـال اإلخـراج. كان فـيـلم "جـمـال بن صالح"
وكــان مــنــتــألـيــفه Il était une fois dans l'ouedيــحــمل عــنــوان" حــكــايـات مـن الـواد " ٢٠٠٥
وإخـراجه  ويركـز عـلى قرار الـشـاب الفـرنـسى ذى األصل اجلزائـرى "جـونى" ويدعـو نـفسه
"عبد البشـير" عن رغبته فى الـقدوم إلى اجلزائر للـبحث عن قرية والده يـتحدث عن رمضان
وعن الصيام ويلـبس قميص الفريق اجلزائرى لكرة الـقدم تارة وجلبابه العربى تارة أخرى
وترديده أللـفاظ عربـية من قبيل: "والـله" عند احلـلف و"باسم الله" عـند األكل و"إن شاء الله"
" فى الـعـمـارة التى ويـذهب فى أحـد مـشـاهـد الـفيـلم إلى حـد حتـذيـر صـديقـه وجاره "يـاسـ
يـسكـنهـا بإحـدى ضواحى بـاريس من "الكـذب فى رمضـان". وعنـدما تـطالـبه أمه بأن يـخلع
: عنه هـذه اجلبـة قائـلـة له: "اخلع عـنك جبـة أيام الـسبت الـيـهوديـة" يرد عـليـها "جـونى" قائالً
"إنـها ليسـت جبة أيام الـسبت إنهـا جبة رمـضان يا أمى". ويـذهب "جونى" بطل الـفيلم إلى
مـا هـو أبــعـد من ذاك إلبـراز تــصـمـيــمه عـلى أن يـكــون عـربـيــاً واجنـذابه لـلــعـرب ولـلــثـقـافـة
عـجبات به قائال لها: "إنه اإلسالمـية; أمام دهشة احمليـط به عندما يـرفض تقبيل إحدى ا
يـفـضل الـتـقدم خلـطـبـتـها من أهـلـهـا بـطـريقـة شـرعـيـة". مشـاهـد الـفـيلم كـمـا يـرى عـبد احلق
عباس(٥٦): "يحتار غداة مشاهدته وجتعله يطرح عددا من التساؤالت الشائكة حول الرسالة
ـسـقـط رأس والـده عالقـة الـتى يــقـدمــهـا الـفــيـلم فــالـعالقــة الـتى تــربط اجلـزائـرى األصـل 
مضطربة فى ح جند أن الفرنسى يصل إلى حد الهيام بهذا البلد وتبلغ حدة التساؤالت
نـجم الـذى كـان يـعمل فـيه فـيـجـده وقد حـدهـا األقـصى عـندمـا يـعـثـر جونى الـبـشـيـر علـى ا
ـكـان أصبح كـذلك مـنذ أن أصـبح خـرابـا ويخـبـره شيخ عـجـوز غارق فى شـرب اخلـمر أن ا
ـساهمة اجلـزائرية فى هذا غادرت فـرنسا البالد. األمـر الذى يثيـر تساؤال آخـر بخصوص ا
الـفـيلم. فـهل كـانت وزارة اجملاهـدين مـثال علـى علم بـسيـنـاريو الـفـيلم الـذى يـعتـبـر فى نهـاية
األمر محـاولة إلبراز اجلزائـري فى أبشع الصـور وأحقرها?! فـقد قدمت ب صـفة اإلنسان
ـتوحش واألبـله فى أحـيـان أخرى والـتى تـصل إلى حد اإلحـسـاس أن الفـرد اجلـزائرى ال ا
يزال يعـيش فى فترة مـا قبل التـاريخ أن الفيـلم يسلط الـضوء على قـضية كـثيرا مـا تثار فى
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وسائط اإلعالم اجلـزائرية والفرنسيـة تتعلق بحق عودة األقـدام السود واليهود ذوى األصول
اجلـزائـرية حـيث يـتـراء ذلك فى رسـالة مـفـادهـا أن جونـى عبـد الـبـشيـر الـفـرنسى من أصل
عمرين الفرنسي جاءوا بروتونى من جهة األم وألزاسى من جهة األب (علـما أن كثير من ا
إلى اجلزائـر من مـنـطقـة األلـزاس ولـورين) له احلق فى الـعيش فـى اجلزائـر فـيتـحـقق حـلمه
بـامـتالك مـحل ويـتـزوج من جـزائـرية فـتـتـغـيـر تـسمـيـة الـشـارع الـذى أصـبح يـسكن فـيه من
أنـاتول فرانس إلى أناتول اجلـزائر. وهى محاولة لـتقد صورة عن جزائـر مزدوجة جزائرية
وفـرنسـية. والـفيـلم فى نهـاية األمـر هو مـحـاولة لـتمـرير فـكرة الـتطـبيع مع يـهود اجلـزائر إذ
يـحدث أن يـصرح أحـد شـخصـيات الـفـيلم أن ''الـبلـد الـذى ال يعـيش فيه الـيـهود بـلد ضـائع''
ـشهـد الـذى جاء فى أواخـر الفـيـلم تكـريسـا لـفكـرة التـطبـيع فـفى العـرس الذى حـيث كان ا
غتربة رجال يلبس لباسا يهوديا يقام آخر الفيلم يلقى االبن األصغر فى العائلة اجلزائرية ا
ويسـأل شـيـخـا أمـامه "من هـذا الرجل?" فـيـجـيـبه "هـو رجل يـهودى" فـيـتـعـجب الـطفل "وهل
دعـو يـهـوديـا لـلـعـرس...?" ويــتـواصل احلـوار إلى أن يـقـول الـشـيخ: "كـان جـدى يـقـول: إن

مجتمعا بال يهود هو مثل محاكمة دون شهود..." 
غربى - الفرنـسى اجلنسية " رشدى زام "فـيلمه األوّل كمخرج «سوء مثل ا ح أجنـز ا
ـسلم الذى يقـع فى حب الشابة ـهاجر ا نيـة» (٢٠٠٦) جسّد شـخصيـة إسماعـيل الشاب ا
الفرنـسيـة - اليهـودية كالرا (سـيسيل دو فـرانس) وتزوجـا لكن سرعـان مانـشبت اخلالفات
بيـنهما بسـبب اختالف العقائـد والعادات والتقالى  الفيلم قـوبل بانتقادات الذعة وجدت أنّه
ــوضــوع من زاويــة سـطــحــيّــة ومـبــتــذلــة. «عـلى األقـل اسـتــطــعت تــخـطّـى بـعض يــتــنـاول ا
هاجرين فى فرنسا» الكليشيهات والنظرات النمطية التى يرى من خاللها اآلخرون العرب ا
يـردّ اخملـرج مـدافـعـاً عن فـيـلـمه األول. رشح الـعـمل جلـوائـز الـ«سـيـزار» عن فـئة أفـضل أوّل

فيلم(٥٧).
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غاربيـة الروائية من خالل جـيل من اخملرجات قدمت الشخـصية اليهـودية فى األفالم ا
اجلـيل األول تـنـتـمى إلـيه كل من الـتـونـسـيـة " سـلـمى يـكـار " التـى أخرجـت عـام ١٩٩٥ فيـلم
ـغربية " فريدة بـليزيد "مخـرجة " خوانيتـا بنت طنجة" ٢٠٠٥ ومن اجليل "حبيبـة مسيكة" وا
الـثانى " ليلى مراكشى" وفـيلمها" ماروك " ٢٠٠٥ و" كـارين آلبو " وفيلمـها " أغنية العروس
" ٢٠٠٨ ردود اإلفـعال جتـاه أفالم اجليـل كانـت متبـاينـة إلى حد بـعيـد فاجليل األول جنح
فى التـقاط عوالم نـسائية مـتعددة جتسـد عالقة األنا باآلخـر أمااجليل الثـانى فكان متـشبعا
ا االنحياز ؤئرات انتمائه الدينى أو االجتمـاعى األمر الذى جعل رؤيته تنحو للذاتية ور
ف" ليـلى مراكشى "مـخرجـة مغربـية مسـلمة مـقيمـة فى فرنـسا متـزوجة من اخملرج الـيهودى
الـسـفـاردى " ألـكـسـنـدر أجـا " ابن اخملـرج الـفـرنـسى "ألـكـسـنـدر أركـادى " الـذى كـان أحـد
ـسـتوطـن الـفرنـسيـ فى اجلزائـر. أما " كـارين آلبـو" فهى يـهوديـة - فرنـسيـة من أصول ا

تونسية وتقيم فى فرنسا.
سلمى بكارسلمى بكار

من أوائل اخملرجات فى تونس درست السينما فى فرنسا اعتبرت أوّل منتجة سينمائية
ـاضى تـونــسـيـة بــعـد أن قـدمت فــيـلـمــهـا األول " فــاطـمـة ٧٥ " ١٩٠٠ ومــنه انـطـلــقت من ا
التونسى لـقناعتهـا بأن "اإلنسان ال يسـتطيع أن يفهم واقـعه أو أن يتخيّل مسـتقبله إذا جهل
ـاضى فهنـاك شبه تسـلسل فى أعـمالى ففى هم بـالنسـبة لى التـحدث عن ا ماضيه فـمن ا
ثـابة أسـاس البيت الـبداية تـناول "فـاطمة ٧٥" عـدّة فتـرات تاريـخية عـاشتـها تونـس وكان 
الـذى كــنت أعـمّــر به فى كلّ مــرّة غـرفــة جـديــدة األولى كـانـت "حـبــيـبــة مـســيـكــة أو رقـصـة
النار"١٩٩٥ ثمّ فيلم "زهـرة اخلشخاش" وسأضيف له غرفة جديـدة أو فيلما جديدا بعنوان
"ذاكرة زايـدة" الذى يحـكى فتـرات اخلمـسيـنات ويصـوّر تونس قـبل وبعـد االستـقالل ويحكى

رأة خالل الثورة وخاصة فى سجن "دار اجلواد"(٥٨). عن معاناة ا
 تـدور أحداث فـيـلـمهـا الـروائى الـثانى"حـبـيـبة مـسـيـكة" (أو " رقـصـة النـار ") فى الـفـترة
١٩٣٠-١٩٢٠ وهى ســنـوات حـاســمـة فى الـعــالم تـمـيــزت بـأزمـات اقــتـصـاديـة فـى الـبـلـدان
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رأة ـعوزة وظهـرت مطالـبة ا الصـناعـية حيث فـقد األثريـاء ثروتـهم واشتدّ الـفقر بـالطبـقات ا
رور خـمسـ سنة عـلى فرض احلمـاية على بحق االنـتخاب فـيما تـستـعد فرنـسا لالحتـفال 
األيالـة التـونـسيـة. الفـيلم اعـتمـد حـياة فـنانـة يهـودية شـهيـرة فى األوسـاط التـونسـية "حـبيـبة
مـسيـكـة" لـنقل اجلـو الـعشـريـنى الـدافئ فى تـونس العـاصـمة وفى بـعض األمـاكن الـتى مرت
مـنهـا الفـنانـة (باريس - بـرل إلـخ...) مكنـتهـا رحلـتهـا إلى العـواصم األوروبيـة من الـتعرف
على احلـياة الثقافية ذات النـسق السريع فى باريس وحضرت عروضا لـلفنانة سارة برنارت
ا مكنها من حتقيق نقلة نوعية وفكرية جسدتها فى لباسها وتسريحات وعروضها لألزياء 
بكر على يد شعرها وما جذب اخملرجة " سلمى بكار " قى قصة"حبيبة مسيكة" هو موتها ا
أحـد عـشـاقـهـا وهـو يـهـودى تـونـسى ثـرى اسـمه ''إلـيـاهـو مـيـمـونـي'' هـجـر مـديـنـته '' تـسـتور''
ا صدته وهجرته بـالشمال الغربى لـتونس وأنفق كل ثروته عليهـا وبنى لها قصرا ضـخما و
وآثرت عـليه غـيره اشـتعـلت نار الـغـيرة فى قـلبه ولـيلـة ٢٠ فبـراير ١٩٣٠ سـكب علـيهـا مادة
ؤرخون أن البنزين وهى نائـمة وأحرقها حـية وهى فى الثانيـة والثالث من عمـرها ويذكر ا
كل سـكـان تونس الـعـاصـمة تـقـريبـا خـرجـوا فى جنـازتـهـا نظـرا لـشهـرتـهـا وحب النـاس لـها

قبرة ''بورجل'' وعلى قبرها أبيات شعرية تخلد ذكراها إلى اليوم.  ودفنت 
ورغم ان الفـيلم قدم قصة حقيـقة تداولتها األجيال ورسـخت فى الذاكرة اجلماعية إال أن
البعض أخذ على " سلمى بكار "اهتمامهـا بقصص " مسيكة " الغرامية ونهايتها التراجيدية
دون أن تـعطى لـفنـها الـقدر نـفسه بيـنمـا رأى اخملرج الـسيـنمائى الـكبـير عـمار اخلـليفى أن
لكون أغلب شركات اإلنتاج فى سلمى بكار صورت هذا الشريط السـترضاء اليهود الذين 
فـــرنــــســـا وســـعـت إلى كـــسـب ودهم ألغـــراض لـــهــــا صـــلـــة بــــالـــتـــمــــويل والـــتــــســـويق إلى
اخلـارج(٥٩).(الـطــيب بـشـيــر / جـريـدة االحتـاد / اخلــمـيس ١٢ يـنـايــر ٢٠٠٨) وهـو اتـهـام
يـعكس فى الواقع نصف احلـقيقة بـالنسبـة لهذا الفـيلم بالذات فـبكار يبـدو أنها كانـت تعتقد
كن أن يحقق لها بسهولة وسائل أن مجرد التعامل بشكل منصف مع الشخصية اليهودية 
شترك مع فرنسـا  ولكن التيجة كـما تقول هى بنفسه :  حـاولوا التدخّل فى كتابة اإلنـتاج ا
سـينـاريو الـعمل فـاختـرت أن أتخـلى عن هذا الـدعم وأكـتفى بـإمكـاناتى الـبسـيطة "وأن تـعلن
ـشتـرك " شريـطـة أن يكـون ب طـرف يـحـترم كلّ مـنهـما بعـد ذلك أنـها ال تـرفض اإلنتـاج ا
اآلخـر وال يحـاول أىّ منـهمـا فرض وجـهة نـظره عـلى اآلخر.. أن تـعطـينى إمـكانـات وأمواال
ـنـحك احلقّ فى أن تـفرض عـلىّ الـنـظـرة التى بـلـورتـها وال فى من أجل إجنـاز أىّ عـمل ال 
ـوضـوع وال فى طـريـقـة تـنــاوله هـذا مـا يـخـيـفـنـى فى هـذا الـنـوع من اإلنـتـاج." " اخـتـيــار ا
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غرب وأعتقد أنّ وأمنيتى احلقيقية أن أجنز عمال مغاربيا مشتركا يجمع اجلزائر تونس وا
كن أن نقدّم لك مجـموعة من الـطاقات وبجـمعهـا  كن الـتحقق ألنّـنا  هذا احلـلم أصبح 

شيئا جميال ومتكامال"(٦٠) .
 فريدة بليزيد فريدة بليزيد 

 ومن بـ أكــثـر من عـشـر مـخــرجـات مـغـربـيــات مـارسن اإلخـراج الـســيـنـمـائى الـروائى
ـغربـية " فـريـدة بلـيزيـد " التى والـتـسجـيلى يـأتى فى الـصدارة كـاتبـة الـسيـناريـو اخملرجـة ا
ديـنة طـنجة, تـعتـبر واحـدة من رائدات الـسيـنمـا العـربية اجلـديدة من مـواليـد سنـة ١٩٤٨ 
درست األدب من جامـعة باريس الـثامنة ,وحـصلت على دبـلوم عال فـى اإلخراج السيـنمائى,
درسـة العـليـا للـدراسات الـسيـنمائـية بـباريس .IDHEC  1976 مسـاهمـتهـاملمـوسة فى من ا
و كذلك ـغرب من خالل األفالم الروائية الـطويلة التى قـامت بإخراجها شهد السـينمائى با ا
بدورهـا ككاتـبة سـيناريـو ومخـرجة لألفالم الـوثائقـية والـقصيـرة. يحـظى فيـلمهـا " خوانـيتا
غـاربيـة التى تـعامـلت مع العالقات بنت طـنجـة" ٢٠٠٥ باحتـرام نقـدى عام لم تـألفه األفالم ا
ـغـربى كـان الفـيـلم مـأخوذا عن الشـائـكـة ب أصـحـاب الديـانـات اخملـتلـفـة داخل اجملـتمع ا
الرواية اإلسبانية "احلياة الكلية خلوانيتا ناربونى" للكاتب أنخيل باسكيت حول امرأة تدعى
"خوانيـتا" أبوهـا إجنلـيزى من جبل طـارق وأمهـا إسبانـية من مهـاجرى األنـدلس حتكى فيه
بـطـريقـة ساخـرة عن أحزانـهـا وأحالمهـا وكل هذا فى فـضاءات مـديـنة طـنجـة الدولـية خالل
ـيّة الـثانـية واسـتقالل فـترة تـاريخـية مـهـمة شـهدت احلـرب األهلـيّة األسـبانـيّـة واحلرب الـعا
شـاهد إلى األجـواء التى كـانت تتـعايش فـيهـا مخـتلف ـغـرب. ومن خاللهـا يعـود الفـيلم بـا ا
الـثقافات والديانات واجلـنسيات. وفى نهايته تـقول بطلته "خوانيـتا": "حلسن احلظ أننا ولدنا
.. نحن خليط كما تشاء الريح ". دينة ال يهوداً وال مسيحي وال مسلم هنا.. فى هذه ا
يـعـبر الـفـيلم عن هـذا الـواقع بوضـوح فـخوانـيـتا ابـنـة العـز والـدالل قسى عـلـيهـا الزمن
وبـاتت تنـتظـر ما يـخرج من تـقاعـد والدهـا بـفارغ الـصبـر بعـد عقـود منـفتـحة عـلى األديان
األخرى على عكس والدتـها التى يترك رحيلها األثر العـميق فى نفسها فحمروش اخلادمة
ـسلـمـة تبـقى صديـقـتهـا الوحـيـدة ورفيـقة دربـهـا على مـر العـقـود إلى أن تخـتفى غـربـية ا ا
فـجأة ويـبقى مـصـيرهـا مجـهوال وصـديقـتهـا الثـانيـة إيـستـير الـيهـودية الـتى أحبت إدريس
ـسـلم وكـانت تـقـيم معـه عالقات حـمـيـمـة من دون أن يتـزوجـهـا لـكنـهـا اضـطرت ـغربى ا ا
ا تـكون هاجرت إلى إسـرائيل كما الحقـاً لهجـر طنجة والـعيش مع أشقـائها فى كنـدا ولر

فعلت الكثيرات من يهوديات طنجة على حد تعبير خوانيتا.
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ا تعـكس الدافع وحتـاول بلـيزيدأن تـطرح عـبر حـكايـة خوانـيتـا تسـاؤال حتول األديـان ر
احلـقيـقى وراء اخـتيار" روايـة أجنيـل فاسـكيز " فـإيسـتيـر اليـهوديـة وفى حديث مـع خوانـيتا
ـسلم تـقول لـها لـتخـفف من استـهجـانهـا عالقة حب مـختـلطة سـيحـية عن حـبها إلدريس ا ا
.. أنـتم من ال تـرغـبون ـسـيـحـي األديـان عـائالتـنا هـنـا مـنذ قـرون نـحن لـسـنا مـثـلـكم أنتم ا
.. على أية حال أشعر أنـنى مغربية أكثـر من أى شىء آخر لكن إيستير سلـم ـخالطة ا
ا مـنها إلى إسرائـيل. خوانيـتا نفسـها ح كانت كمـا سبق وأشرنـا تهاجر إلى كـندا ور
والدتهـا متعبـة وتتذمر من الـطقوس الـدينية لـلمسلـم واليهـود التى يتـخللهـا صوت مرتقع
ـيـز طــنـجـة تـسـاوى كـاآلذان وغـيــره احـتـجت عـلـى والـدتـهـا وقـالـت كـنت تـقـولــ إن مـا 
ـكن تصديقها سلم ال  ا يوحى بأن هنـاك حكايات لدى اليـهود وا األديـان فردت األم 
وهنا عاجـلتهـا خوانيـتا نحن أيـضاً لدينـا حكايـاتنا من بـإمكانه أن يـفهم رواية الرب واالبن

والروح القدس(٦١). 
حاولت "فـريدة بـليـزيد" من خالل أفالمـها وخـاصة فيـلم "خوانـيتـا" أن تعـكس خصـوصية
ـوضـوعـات االجـتـمـاعـيـة احلـسـاسـة والـتطـرق إلـى مـجمـوعـة من مـتـفـردة فى الـتـعـامل مع ا
الـظواهر االجتماعيـة والثقافية التى تـهم مجتمعها فى قالـب رومانسى اجتماعى شعبى..
ـوضوعيـة إبداعـية بـعيدة عن اإلضـافات اجملـانية كان والـزمان واألشـخاص  يسـتكـشف ا
فرط والبهرجة الـفارغة ويعود الـفضل فى ذلك إلى توازن عنـاصر العمل وعدم االنـسياق ا
وراء اخليـال إضافـة إلى اخللفـية الـصحـفيـة للـمخرجـة واستـثمـارها بـشكل جـيد فى مـرحلة

تشكيل الفيلم أى مرحلة الكتابة كتابة النص والسيناريو"(٦٢)
راكشى راكشىليلى ا ليلى ا

وإذا كانت فـريدة بـليـزيد قـد جنحت فى أن تـستـلهم مالمح من مـسقط رأسـها " طـنجة "
ـواطـنة اخملـلـصة لـتـراثهـا الـعربى من خالل رواية إسـبـانيـة تـعامـلت مـعـها بـوعى األديـبة وا
اإلنسانى بدون أن تتنازل لصاحب الثقافة األقوى سواء فى مجال األدب أو السينما (الفيلم
راكـشى " يبـدو أنهـا كيـفت فيـلمـها أنتـاج فرنـسى مغـربى مشـترك)  فـإن اخملرجـة " ليـلى ا
ـخـرجـان" كان " ـغـرب فى قـسم " نـظـرة خـاصـة "  األول " مـاروك " ٢٠٠٥ والـذى مـثل ا
لـيـتوافق مـع سيـرتـهـا الـذاتيـة لـصـالح من اضـطـلـعوا بـإنـتـاج الـفـيلم من الـفـرنـسـيـ والذين
وسيقى / التـصوير / الديكور ساهموا أيـضا فيكافـة عناصره الفـنية األخرى (اإلنتـاج / ا
ـونـتـاج ) بـيـنـمـا اقـتــصـر دورهـا كـفـرنـسـيـة من أصـل مـغـربى عـلى الـتـألـيف / األزيــاء / ا

واإلخراج.



¥≤π

سلمة و"يورى" اليهودى اللذين يدرسان فى مدرسة الفيلم يصور قصة حب ب "غيـثة" ا
واحدة وهى ثـانوية تـابعـة للـبعـثة الفـرنسـية. وداخل هـذه الثـانويـة سيحـدث نقـاش كبـير ب
صديقـات البطلـة وأصدقاء البطل حـول هذه العالقة. صـديقاتها نـصحنهـا بضرورة التريث
ـسـلـمـات وله جتـارب كـثـيـرة. أمـا أصـدقـاء يورى فـهـذا الـشـخص ال يـهـمه إال مـضـاجـعـة ا
سلمات ال يصلحن سوى قرب فالطالبـات ا فكانـوا أكثر حدة فى انتقاده خاصـة صديقه ا
لـلمـضـاجعـة. مـوقف عائـلـة "غيـثـة" البـورجـوازية كـان رافـضا لـلـعالقة إذ قـرر أبـوها تـشـديد
درسـة شكلت فرصة لتوطيد تلك العالقة الرقابة على ابنـته كى ال تلتقى حبيبها يورى.لكن ا
درسة بعد فأول لقاء تـعارف ب "يورى" و"غيـثة" كان فى سيـارة عائلتهـا عند عودتهـا من ا
أن تـعطلت سـيارة عائـلة "يورى". الفـضاء العـام لم يقبل تـلك العالقة وحـاول مقاومـتها لكن
حب الشابـ حتدى تـلك الصعـوبات. قوة الـفيلم تـكمن فى كـونه قدم حكـاية واقعـية عاشـتها
اخملرجـة كاتبـة السيـناريـو كما عـاشهـا أصدقاؤهـا فى العام ١٩٩٧ وهـى تؤكد ذلك قـائلة:
ـعـايـنـات الـتى "شــفـرة الـفـيـلم والـشـخـصـيــات مـسـتـمـدة من ذلك الـواقع الـذى عــشـته ومن ا
سجلتها". وتشدد على أنها لم تـلجأ إلى قتل البطل فى حادثة سير للتخلص منه ومن تبعات
غربى ذى الديانة هذه العالقة بل لبـداية مرحلة من مراحل حـياة "غيثة". لكن قـتلها للبـطل ا
غربى ب يهوده ومسلميه(٦٣). اليهودية يعد شكال من أشكال إجهاض مشروع التعايش ا
ـغرب أوردت وكـالـة " رويـترز " تـقـريرا عـنـدمـا عرض الـفـيـلم فى مهـرجـان " طـنجـة " بـا
ـجرد عرض الفيلم غربية جتاه الـفيلم جاء فيه : " غربية وغيـر ا تسجل فيه ردود األفعـال ا
هرجـان انقـسم اجلمهـور والسيـنمائـيون على أنـفسـهم حيث رآه بعـضهم متـحامال على فى ا
ـغـرب ويـنـظـر إلى الــبالد نـظـرة اسـتـعالئــيـة اسـتـشـراقـيـة من خـالل عالقـة فـتـيـات وشـبـان ا
ـغربى مـحمـد سكرى بـأنهم "أبـطال بال قـضيـة" وقالوا إن مـسلـم ويـهود وصفـهم النـاقد ا
الفيلم فيه "كثير من الكليشيهات والصور الكاريكاتيرية وأحيانا يتضمن شيئا من الرعونة "
ـغربى مـحمـد عسلى الئكـة ال حتلق" ا  كـما اعـترض مخـرج فيـلم "فوق الـدار البـيضـاء ا
راكشى " وحجته أنه " ال يـحترم هوية البلد". فى على الـفيلم فى ندوة شاركت فيهـا " ليلى ا
ـغـربى نـور الـديـن الـصـايل عن الـفـيـلم وحق ـديـر الـعـام لـلـمـركـز الــسـيـنـمـائى ا حــ دافع ا
مخـرجته فى أن تخـتلف عن غـيرهـا فى معاجلـة ما وصـفه بصـور التعـايش ب الـديانات فى
غـرب معـتبـرا إياهـا "أذكى مخـرجة مـغربـية فى جـيلـها".. وانتـقل السـجال حـول الفـيلم من ا
غـربى من خالل سؤال طـرحه نـائبـعن حزب ـان ا ـهرجـانـات السـينـمـائيـة إلى البـر ندوات ا
بعـد أن مهد له بـاإلشارة إلى إن طرح حزبه عارض غـربى - اإلسالمى ا العدالـة والتنمـية ا
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لسـؤال حول فيـلم "ماروك" لـيس نابـعا عن تصـور ضيق حلـرية اإلبـداع واإلنتاج الـسيـنمائى
ـهـنـة وغـالـبـيـة الـنـقاد ـعـطـيـات الـتى أدلى بـهـا أهل ا الـفـنى ولـكـنه مـبـنى عـلى الـعـديـد من ا
هـتمـ والصـحافـي وجلـنة التـحكـيم الذيـن أكدوا جـميعـهم ضـعف القـيمة الـسيـنمـائيـ وا

الفنية للفيلم.
واسـتشـهـد الـنـائب بـاآلراء التى وردت فى تـقـريـر "رويـترز" ثـم أضاف إلـيـهـا آراء أخرى
ـغـرب احلـضـارية لـلـنـاقـد السـيـنـمـائى محـمـد الـدهـان حيـنـمـا قـال إن الفـيـلم" ضـربـا لـقيم ا
ـغاربـة قاطـبـة " وكذلك الـشأن بـالـنسـبة وتمـريرا لـفـكر صـهـيونى وخـطاب إسـرائـيلى يـذل ا
لـلـمخـرج نـبـيل حللـو الـذى اعـتبـر الـشـريط الـسيـنـمـائى" أجنـبـيـا فى كل شىء " إضـافة إلى
تـصـريحـات عضـو فـرنسى فى جلـنـة حتكـيم مهـرجـان طنـجة الـذى اعـتبـر الفـيـلم رديئـا بكل
هـرجان وكـتبـوا عنه أنه مـخل بـاآلداب ويه ـقايـيس وكذلك الـصحـافيـ الذين تـابعـوا ا ا
غربى ـغاربة فى زمن يـعرف اجملتـمع ا ـغاربة وال يـتطرق إلى مـوضوع يـستحق اهـتمام ا ا

يادين(٦٤). حتوالت كثيرة وفى جميع ا
ا انـتقل الـسجال  لم يتـوقف االستـهجـان جتاه " ماروك " عـلى النـقاد الـرجال فـقط وإ
غربيـات ومنهن الكاتبـة" شهيدة خلواجة " التى قـالت : "ح نتساءل عن سبب إلى الـكتاب ا
غربى فـكرة جاوزت مـسألة الـتعايش ب تلـقى ا وضوع جنده يـبحث نحـو تلقـ ا اختيـار ا
ـبدأ الـديـانـات وصـوال إلى فـرضـية الـتـزاوج والـتـمـازج مع اآلخـر ضاربـا بـعـرض احلـائط ا
ـسـلم (الـيـهـودى) مـتــسـائـلـ لم لم تـتـوسل ـسـلـمـة من غـيــر ا اإلسالمى احملـرم القــتـران ا
منوع بل سـلم باليهودية?! وهـذا له ما له من رغبة فى ا اخملرجـة الفكرة من خالل اقتران ا
رأة دائـما والـتمـرير من خـاللهـا أفكارا الـدفاع عـنهـا بكل الـقوة عن طـريق احتـكار صـورة ا

محرمة(٦٥).
كارين البوكارين البو

تابـعات الـصحـفيـة التى واكـبت األفالم التى جـمعت مـا ب الـشخـصيات اسـتنـادا إلى ا
ـغـاربـيـيــة والـيـهـوديـة سـيـصـادفــنـا الـعـديـد من األفالم (الـفــرنـسـيـة غـالـبـا) الـتى الـعــربـيـة ا
ـية بـاعتـبارها أفـالما مغـاربيـة خملرجـات فرنـسيات - هـرجانـات العربـية والـعا إحـتضنـتهـا ا
يـهوديـات من أصـول مغـاربـية مـثل " كـارين ألـبو " وفـيـلمـهـا " أغنـيـة العـروس " ٢٠٠٨ الذى

يكرر أجواء " فريد بوجدير فى فيلمه " صيف حلق الوادى ".
 كانت كـارين البو اليهودية الـفرنسية التى ولدت عـام ١٩٦٨ قد أقامت لعدة سنوات فى
وفـيـلمـهـا" أغـنيـة الـعروس"  " Les Chants Des Maries" يتـحـدث عن عالقة الـتـونسـي تـونس
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ـيـة الثـانـيـة وحتـديـدا فى بـداية عـام ١٩٤٢ نـور (أولـيـمب بـوفال) بـالـيـهـود إبان احلـرب الـعـا
ومـر (لـيزى بـروشـار) ١٦سـنة صـديـقـتان مـن الطـفـولـة حتى وصـلـتـا إلى مـرحلـة الـبـلوغ
ـسلـمون والـيهـود فى تنـاغم. كل واحدة ـنزل فى حـى شعـبى يعـيش فيه ا تـتقـاسمـان نفس ا
درسة منـهن تتـوق خفـية إلى الـعيش عـلى طريقـة األخرى : نـور حزيـنة ألنـها ال تـذهب إلى ا
مثل صديقتها ومر حتلم باحلب تعيش حالة من التخيالت اجلنسية مستمدة أفكارها من
انية خـطوبة نور مع ابن عمـها خالد (جنيب أودجيـرى) فى نوفمبر ١٩٤٢ تـدخل القوات األ
ا يجعل احلياة والية لهم  إلى تونس اخلاضعة لـلحماية الفرنسية فى ظل حكومـة فيشى ا
انـية خطيب نـور من احلصول على عمل تشـتد صعوبـة بالنسبـة للفتـات تمنع السـلطات األ
ا يـبـعد بـينـهمـا شيـئـا فشـيئـا  تبـدأ اجلالـيـة اليـهوديـة فى مواجـهة وفـترة اخلـطوبـة تطـول 
ـسلمـ ورغبه فى االبتـعاد عنهم انى الـذى واكبه فى نفس الـوقت نفور من ا االضطـهاد األ
رغم ما كان يـربط بيـنهم من قـبل من أواصر صداقـة ومحـبة تـيتا أم مـر لم يعـد لها حق
العـمل بعـد تفـاقم الـديون تـقرر تـزويج ابنـتهـا إلى طبـيب ثرى (سـيمـون أبكـاريان) يـكبـرها
ا جعل أحالم مـر تتبخر فى حلظـة وفى عام ١٩١١ عادت " كارين ألبو بسـنوات عديدة 
ـســتـقـبل الـتـونـسى من خـالل فـيـلـمـهـا الـقـصـيـر " ثـورة "لـتـبــحث كـمـا تـقـول فى احلـاضـر وا
الياسم "الذى خصصته للحديث عن ثورة ١٤ يناير التونسية وقالت: «ما حدث فى تونس
ــر بـسـهـولـة إنه مـنـعـطف تـاريـخى مـهم فى تـاريخ الـتـونـسـيـ والـعـرب ودول ـكن أن  ال 
ـسـتـقـبل لـذلك اخـتـرت مـوضوعـا ألحـدث أفالمى» اجلـنـوب وسـيـكـون له تـأثـيـر كـبـيـر فى ا
واختارت البو أن تـقرأ احلدث من خالل فتاة تدعى ياسمـ عمرها ١٨ عاماً حتلم باحلرية

واحلب والسالم وتالحق خطوات الثورة . 
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غرب العربى من اجملـاالت التى تعددت فيها يـرى اليهود أن مجال الـثقافة الشعبـية فى ا
أوجه الـتـشابه بـ الـعـرب والبـربـر وبـ اليـهـود الـذين أقامـوا فى أوسـاطـهم وشـملت أوجه
البس والـزيـنـة والـعــادات الـشـعـبـيـة  فـشـاع فى أوسـاط الـعـرب الـتـشـابه هــذه األطـعـمـة وا
ـان باحلـسد والـعـفاريت واألرواح كـما كـان هنـاك تـشابه ضـخم فيـما والبـربر والـيـهود اإل
ـغـرب العـربى يـحـيون سـهـراتهم من ـوسـيقـى حيث كـان يـهود ا بيـنـهم فى مـجالى الـلـغة وا
ــوسـيـقى الــيـهـودى(٦٦) وهــو تـخت شـرقـى يـعـتــمـد آالت الـعـود خالل الـعــوادة أى الـتـخت ا
اضى عدداً مهماً من الفنان نطقة خالل القرن ا والقانون واإليقاع والكمنجة وقد عرفت ا
سلم واليهود مثل نتم إلى الطائفة اليهودية والذين كانوا مطرب لكل من ا تميزين ا ا
الفـنان " يعـقوب بشـيرى " بعوده وفـرقته ما دفع بـاخملرج التـونسى نورى بـوزيد إلى إعطائه
ـطربـة " حـبيـبـة مسـيكـة " الـتى قدمت دوراً مـؤثراً فى فـيـلمه الـشـهيـر ريح الـسد (١٩٨٤) ا
اخملــرجـة سـلـمـى بـكـار فـيــلـمـا عن حــيـاتـهــا فى الـفـتــرة من ١٩٣٠ - ١٩٢٠ وعـلى اجلـانب
ـون باعـتبـاره أحد الـتسـجـيلى قـدم اخملرج " جـان بيـيـر ليـدو " الفـنـان اليـهودى الـشيخ الـر
ـولودة فى اجلزائر فـيلمها'' الوف وأخـيرا قدمت اخملرجـة صافيناز بـوصبايا ا عمالـقة فن ا

"اجلوستو'' ١٩١٢ عن دور اليهود فى أغنية " الشعبى " اجلزائرية. 
ية هرجانات األوربية والعا ستوى الدولى وفى ا النجاح الذى حققته هذه األفالم على ا
ـستوى سـتوى العـربى وأحيـانا أخـرى على ا قـابلـته مواجـهات نـقديـة عاصفـة أحيـانا عـلى ا
احملـلى خـاصـة عـنـدمـا يـصـبح لـلـنـقـد احملـلى قـدرة خـاصـة عـلى اكـتـشـاف أى خـلل أو زيف
يـتـسرب حلـدث مـا أو ظاهـرة فـنيـة لـها بـعـدها الـتـاريخـى  فبـيـنمـا لم يـتحـفظ الـنقـد الـعربى
والـتـونـسـيــعـلى أن يـخـصص اخملـرج "نـورى بـوزيـد " حـيــزاً مـهـمًّـا من فـيـلـمه " ريح الـسـد "
لشخصـية الفنان اليـهودى احملب للحيـاة والنغم مستوحـياً ذلك من معايشـته ليهود صفاقس
ودوره الثقافى واحلضارى سنجد اجلميع يتـوقف أمام انحيازه السافر للشخصية اليهودية
سلمة" داخل الفـيلم وهو موقف جند صداه يعود وبقوة مع على حساب كل الشـخصيات "ا
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ظهـور فيلم تونسى آخر بعنـوان "زرزيس" ٢٠١٠ للمخرج محمـد الزرن أنه يصور شخصية
دينة. وهو أيضا - اليهودى (سيمون) كشخصية شعـبية محورية يلتقى حولها اجلميع فى ا
وكالعـادة -شخصية طيبة يـداوى ويساعد اجلميع اإلنسان واحلـيوان ويفتح صدره لشكاوى
دينـة العتـيقة مواطـنى جرجـيس وثرثرة بـعضـهم ويقوم بـدور اخلاطبـة "احلنـانة" لذلك تـفقـد ا

بجرجيس رونقها يوم السبت بغيابه عنها.
فى الـدكـان الـقد لـلـتـاجـر الـيـهـودى " سـيمـون " يـلـتـقى سـكـان جـرجـيس مـنـهم : مـعلم
"طالئعى" ورسام حالم ووسـيطة زواج" احلنانة" وأناس آخرون بـسطاء يبحثون ألحالمهم أو
فضل لهؤالء ليـلتقوا كما أنه كـان ا أوهـامهم عن مكان فى عالم الواقـع. دكان شمعون هو ا
ـكـان الـوحـيـد الـذى يـوفـر الـبلـسم والـدواء لـرواده الـبـاحـثـ عن الـدواء جلـراحـات حـيـاتهم ا
أزوم ويشفى همش ا ـعنوية.. بطيبته ومعـرفته وصبره يعالج سيمون تعـاسة ا ادية وا ا
ـريض ويـعـقد الـوسـاطـات االجـتمـاعـيـة ب الـبـاحـث عـن الزواج ويـحـتـضن الفن احلـيوان ا
وأصــحـابه ويـوزع األدويــة اجملـانـيــة عـلى احملـتــاجـ وال نـدرى هل تــرك الـزرن لـلــمـشـاهـد
إمـكـانـيـة لـلـوقـوف احلـيـادى بــ طـيـبـة وحـكـمـة هـذا الـتـاجـر وسـلـبـيـة وتـواكل ومـرض بـاقى

الشخصيات?! 
الـتركيـز فى الفـيلم كمـا يرى الـناقـد التونـسى خالـد نواس لم يـكن على جرجـيس كمـدينة
ثلون اجلزء وروث الثقافى واالجتماعى وغيره بقدر ما هو إبراز لفكرة أن اليهود  حافلة با
ديـنة الـذى يتوفـر على قـدر عال من احلـكمـة والطيـبة والـرحمـة والتـقدير ـضىء من حيـاة ا ا
قابل تـقبع باقى الشخصيات فى أزماتها وتركن للمحيط االجتـماعى والدينى للمدينة وفى ا
إلى التـاجر سيـمون لتسـتع به عـلى مواجهـة مشاكلـها وال يخـفى اخملرج فى ما ذهب إليه
العب ـسلم الذين ساوى بـينهم وب جمهور ا من اخـتيارات تهكمـا ونقدا الذعا جلمهور ا
ـلعـب وصورهم ال يـقفـون احتـراما لـصوت بـل وجعـلهم يـصلـون اجلمـاعـة على وقع ضـجيج ا
ـؤذن كمـا فعل الـتاجـر اليـهودى فى إشـارة إلى أن اليهـود يحـترمـون دينـنا أكـثر مـنا وهو ا
دينة من شريط يحمل اسم مدينتهم. وينهى خالد نواس موقف يستحق فعال غضب سكان ا
مـقاله الذى كتبه حتت عـنوان (هذه ليست" زرزيس" والـشريط يفتقـد للبراءة) :" أن جرجيس
ومن ورائها تـونس واحلضارة العـربية اإلسالميـة كانت وستظل مـدينة للتـعايش وليست فى
سـتهدف حـاجة لهـذا الفـيلم حـتى تقـنع به من ال يبـحث عن التـعايش من اجلـمهـور الغـربى ا
ـيـا فـتـأكـد أن سر جنـاحه لن يـكـون دعـوته لـلـتـعـايش ب وإذا قـدر لـهـذا الـفلـم أن ينـجح عـا
العـرب واليهـود الن هذا األمـر يعـرفه األعداء قـبل األصدقاء ولـكن سر الـنجـاح احلقـيقى هو
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أنه يقدم لـلعالم اآلخـر صورة من إخراج عـربى تقدم مـجتمـعنا بـاعتباره يـعيش أزمة فـيقتل
الـفن والـفـلـسفـة والـثقـافـة والـطمـوح الـشـبابى فـى ح تـنـجده الـعـبـقريـة الـيـهوديـة بـطـيبـتـها

وحكمتها ولعلهم يقترحون بناء على ذلك بعث نصب تذكارى لسيمون حداد"(٦٧). 
ـلتبسـة ب اجلزائريـ واليهود وأثـارت السينـما حفيـظة الصحـافة للـحديث عن العالقة ا
ـوسـيقـيـة فعـندمـا اتـهم "جان بـيـير لـيـدو" فى فيـلمـه "ما يـبقى فى بـالنـسـبة لـبـعض الفـنون ا
الـوادى غيـر احلـجـارة" أو " اجلزائـر... تـاريخ ليس لـلـبـوح" ٢٠٠٧جبـهـة التـحـرير اجلـزائـرية
ـون ليـرى" عام ١٩٦١وهـو مغن وعـازف فى الطرب ـسئـولية عـن قتل الشـيخ اليـهودى "ر با
ـالـوف "رغم أن الـقـرائن الـتـاريـخـيـة لم تـتـوصل إلى يـومـنـا هذا إلى عـروف بـ"ا األنـدلسـى ا
تسبب الفعلى فى قتله(٦٨) شهدت اجلزائر حملة صحـفية تباينت أهدافها فهناك من حاول ا
الوف  وبأن " مـا قام به اليهـود أو اجلالية اليـهودية فى قسنـطينة هو أن تأكيد عـروبة فن ا
ألـــفت كـــتــابـــا عــنـــوانه "يـــفــيـل" جــمـــعت فـــيه مـــا جــاء به الـــعـــرب من األنــدلـس من أصــول
وسـيقية وبهذا نـالوا شرف تدوين التراث الذى الوف" ومختلف "الـنوبات" والقطع ا وقـواع"ا
وعـيب الـعـرب أنهم ال يـكـتـبون الـتـراث والـتاريخ(٦٩) كـان يـفتـرض أن يـكـون من حظ العـرب
ـالوف ولـكنـهم عشـقوه لـلغـاية; حـيث يقوم وبأن "يـهود اجلـزائر لم يـكن لهم أى دور فى فن ا
بعضهم حتى اآلن بإحياء أعـراسهم به بعد ترجمة األغانى إلى العبرية"(٧٠) وتتكامل دائرة"
ـالوف "بـ اليهـود والعـرب فى اجلزائـر من خالل فيـلم روائى طويل وسـيقى األنـدلسـية وا ا
تـحـركة حـقق رواجـا كبـيـرا وقت عرضه وكـان بـعنـوان " قط احلـاخام " ٢٠١١ بـالـرسـوم ا
أنـتـجته فـرنسـا ولـكن العـنـصر اجلـزائـرى كان حـاضـرافيه وبـقـوة فمـؤلفـه ومخـرجه "جوان
سـفار" يـنـتمى لـعائـلـة يهـودية من اجلـزائـر ويعـرف نفـسه بـأنه "يهـودى من البـربـر" وبطـولته
الصوتيـة كانت للمـمثلة "حفـصية حرزى" وهى من أب تـونسى وأم جزائرية وحتـمل اجلنسية
ـمــثل الـكـومـيـدى الـفـرنـسـيــة ولـعـبت فى الــفـيـلم دور "زالبـيــة" ابـنـة احلـاخـام  وشــاركـهـا ا
ـغتـرب بفـرنـسا "مـحمـد فالج" فى التـجـسيـد الصـوتى لشـخـصيـة تدعى "الـشيخ اجلـزائرى ا
محمـد سفر" إحدى الـشخصيـات العربيـة التى ترافق احلاخـام وابنته فى رحلـة إلى أفريقيا
وسيقاها اضى  أما أحداث الفيلم فـمنطلقهـا اجلزائر العاصمة خالل عـشرينيات القـرن ا
ـســلـمـ ـالــوف وأبـطــالـهـا مـن الـيـهــود ومـعـهـم شـخـصــيـات مــنـتـقــاة من ا وأغــانـيـهــا من ا
سـيحييـنفى إطار يجـمع ب الواقع والفـانتازيا ويـسعى إلى اإليحـاء بحضارة يـهودية لها وا
ـكن أن يشهر دعائمـها الدينـية والثـقافية والـفنية الـراسخة من يـستوعبـها من غيـر اليهود 
El "يـهوديته " حـتى ولو كان "قـط احلاخام"! ونـترك فيـلم "قط احلاخـام" إلى فيلم "اجلـوستو"
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رة وسيقى اجلزائرية ولكن هذه ا  Gusto الذى أثار هو اآلخر ضجة حول عالقة اليهود با

فبـعد عرض الـفيـلم فى مهرجـان " أبو ظـبى " ٢٠١١ التف حوله بـفن " الشـعبى " اجلزائـرى
ردود النقدى لدى النقاد العرب فى احتفالية نقدية تشدو به وبأبعاده اإلنسانية بينما جاء ا
ـوسيقي اجلزائريـ معاكسا لكل التـوقعات فالفيـلم يتحدث عن تاريخهم النقاد واخلبراء ا
ـتابـعات الفـنيـة لعـمل ما جند ا لـلمـرة األولى فى تاريخ ا الفـنى وهم األقرب مـنه وأعلم ور
إحدى الـصحف اجلزائـرية " اجلـزائر نـيوز " تخـصص بدايـة من شهـر ينايـر ٢٠١١ سلـسلة
كن ان مـقـاالت يـوميـة تـتـحـدث عن نـواحى الـزيف فى أحـداث الـفـيلم ووقـائـعه مـلـخـصـهـا 

نوجزه فى اآلتى :
ؤسسـة األيرلنديـة ''كيدام لإلنتـاج'' لصاحبـتها سـافيناز بـوزبيَع (وهى ابنة "اختـارت ا
سفـير جـزائرى سـابق) عرض فـيلمـها الـوثائـقى ''اجلوسـتو: مـلوك الـشعـبي'' عـبر مـختلف
الـدور الـفـرنسـيـة بـعد ثـمـانى سـنـوات من انتـظـار خـروجه إلى الـنور* وقـد هـلـلت وسائل
إعالم فـرنـسيـة وإسـرائيـلـية بـهـذا اإلنتـاج الـذى سيـلعـب على الـعـاطفـة ويعـزف عـلى وتر
فقودة وهـو ما عبرت عنه الـصحف بالقول إن الـفيلم يحمل رسائل احلـن إلى األرض ا
سيـاسية متـصلة مبـاشرة بخطاب ''الـعيش معا''* أمـا اخملرجة فاعـتبرت مشـروعها عبارة
ـسـلـمـ والـيـهـود مـزقـتـهم احلـرب أرغـمـوا عـلى الـتـخـلى عن عن: ''قـصـة مـجـمـوعـة مـن ا
كـن نسـيـانـها**''* عـشقـهم لـكن بـعض الـصـداقات ال تـمـوت أبـدا** فـثمـة مـشـاعـر ال 
فالفـيلم يروى قصـة لقاء ب فنـانى الشعبى بـاجلزائر العاصـمة وفنانـ من يهود اجلزائر
فى جوق لفن ''الشعبي''*  قرروا أن يجتمعوا ''بعد نصف قرن من الفراق'' على حد تعبير
ـفقـودة احلنـ إلى العـصر ـنفى الـشعـور باجلـنة ا عـلق لقـاء جاء لـيعـوض: ''حسـرة ا ا
ـوسيـقيـة ''اجلوسـتو'' الذهـبـي'' فهى األسـباب األسـاسيـة الـتى تغـذى نشـاط هذه الـفرقـة ا
''اجلوسـتو'' إذن فيلم وثـائقى (٩٣ دقيقـة) يعتمـد فى بنيـته على طريقـة احلكى* يبدأ من
وسيقى* أزقة قصبة اجلزائر امرأة شابة تلـتقى بائع مرايا مسنا يحكى لها قصته مع ا
سلطـة كلمات الفـركيوى تعيـد إلى السطح ماضـيا منسيـا ستكتشـفه اخملرجة على مدار
اللقاءات التى ستجريها مع شخصيات يكشفون لها مقاطع من التاريخ* إال أنها اعتبرت
ـسـتـقــلـة ودفـنـته حتت الـتـربــة'' ومـا شـهـادات بـحـثـهـا أنه ''تـاريخ تـنـكــرت إلـيه اجلـزائـر ا
االستـقصـائى سوى فـرصة إلظـهار مـا عبّرت عـنه بالـقول: ''بـ هذه األزقـة وجد مـجتمع
ـسـلـمـ والـيـهـود تـعـايـشـوا بـانسـجـام إلـى درجـة تولـدت عـن لـقـائـهمـا مـوسـيـقى حـيث ا

الشعبي''*
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بـيـنـمـا روجت اخملـرجـة فى تـصـريحـاتـهـا الـعـلـنـيـة أن فـيلـمـهـا يـتـحـدث عن رغـبـة هؤالء
الـفـنـان ''فـى إنـقاذ أغـنـيـة الـشـعـبى من إدارة جـزائـريـة تـتـعـمـد إهـمـال الـقـصـبـة الـوسـخة
ـنهـارة'' وال تنـسى التـعبـير عن حـسرتـها فى تغـييب الـكنـيس (ما يـعرف عـند اجلـزائري وا
بجـامع اليهـود بشارع رونـدان سابقـا)* يذهب الباحـثون اجلزائـريون إلى غيـر ذلك سنجد
الباحث فـوزى سعـد صاحب كتـاب ''يهـود اجلزائر** مـجالس الـغناء والـطرب'' يـشير إلى أن
احلديث عن إسهام يـهود اجلزائر العـاصمة فى نهـضة فن ''الشعـبي'' كالم فارغ وهو ضرب
ـعطيات من الدعـاية ألغراض جتـارية ملمـحا لفرضـية األغراض الـسياسيـة وإن لم تتوفر ا
مـــا يــســمح بـــاتــخــاذ هــذا احلُــكـم مــؤكــدا أن إســهـــام يــهــود اجلــزائــر كـــان فى الــعــروبى
واحلوزى(٧١) بينمـا قال الفنـان " عبد القـادر بن دغماش محافظ "مـهرجان أغنـية الشعبى":
"الـقـصـبـة عـاشت فـيـهـا أقـلـية يـهـوديـة بـالـفـعل لـكن غـالـبـيـة الـسـكـان كـانـوا من اجلـزائـري
سلـم وبالتـالى الشعـبى الذى كان أسـاسا مديـحا ما كـان لليـهود أن يتـدخلوا فيه ألن ا
ـداح مثل الـشـيخ العـنـقى (احلاج مضـمـونه دينى حـتى مـطـربو الـشـعبى كـانـوا ينـعـتون بـا
داح) سـعـيد لـعـور (شيخ داح) عـبـد الـرحمن الـسـعيـدى (الـشـيخ عبـد الـرحمـن ا محـمـد ا
ـداح* كل ــداح) حــتى مــحـيـى الـدين بــشــطــارزى فى األنــدلـسى كــان يــنــعت بــا ســعـيــد ا
سـمى شعبى الـذى كان يسمى مـديح دينى قبل عام يدان ا وسـيقية فى هـذا ا النـشاطات ا
٤٧ ال عالقـة له بـالـيـهـود* ال نـنـكـر وجود مـوسـيـقـيـ فى اجلـوق الـشـعـبى عـازفـ عـلى آلة
ـكن أن نـقول إن القـانـون مـثل بـونـوا الفـلور لـكن عـددهم قـلـيل ال يـتـجاوز سـتـة أفـراد ال 
جـالـيـة كامـلـة شـاركت فى تـأسـيس حـقيـقى ألغـنـيـة الـشعـبى أو شـاركت فـيه بـدلـيل أن كـبار
ـداح فى حفالتـهم وجلسـاتهم كانـوا يشرعـون فى الصالة على الـرسول الكـر عندما ا
غادرة إلى بيوتهم وهى عادة كان يدق مـنتصف الليل ما كان يجـبر العازف اليهود عـلى ا
يـعمل بـها فى اجلـزائر وقـسنـطينـة وعنـابة" ونـعود مـرة أخرى إلى مديـنة " قـسنـطيـنة " ولكن
ـا من خالل أول فـيـلم تـشويق فى ـالـوف " و" الـشعـبى " وإ ـرة بـعـيـدا عن فنـون " ا هذه ا
ـغرب ـسـلـمـ والـيـهـود فى ا ـشـتـركـة ب ا الـسيـنـمـا اجلـزائـريـة عن احلـكـايـات الشـعـبـيـة ا
ـانع " ٢٠٠٩إخراج ديـلمى مـحمد فـوزى الذى جـاء كمـا يقول العـربى وهو فـيلم بعـنوان " ا
مخرجه حملاربة أسطـورة يهودية تعشش فى أذهـان بعض القسنطيـني (منطقـة قسنطينة)
علقة قسنطينة مكان تصوير الفيلم ترجع تاريخياً لفترة تواجد اليهود فى مدينة اجلسور ا
ـديـنة الـتى عـاشت فيـها اجلـالـية الـيهـوديـة خالل العـقود الـواقـعة شـرق اجلزائـر الـعاصـمة. ا
الـغابـرة من الـتاريـخ والتى تـعـود فى األسـاس من فتـرة سـقوط غـرنـاطـة إلى فتـرة خـروجهم
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ـتلكاتـهم وكنوزهم التى منهـا عقب استقالل اجلـزائر عام ١٩٦٢. واضطـرارهم إلى إخفاء 
ة وحمايـتها عن أع الناس بتعاويذ سحرية عجزوا عن أخذها معـهم بدهاليز بيوتهم القد
لحة لـلعديـد من اليهـود للعودة إلى انع" األمـر الذى يفسـر الرغبـة ا خـاصة بهم تـعرف بـ "ا

دينة بالذات.  هذه ا
تدور أحداث الفيلم حول قصة شاب اسمه "إلياس" (أحمد رياض) يرث عن عائلته منزل
شحوذ قد حوّله فيما بـعد لنادى لإلنترنت يعيش حياة طبيـعية إلى أن سقط يوماً ضحية 
أسـمه "مـاليك"أوهـمه بـوجـود كـنز بـ جـدران بيـته الـعـتـيق الذى ورثه عـن أجداده عـلـما أن
أحـد أصـدقـائه كـان من قـبل قـد قـال له إنـه الحظ شـيـئاً يـشـبه الـذهـب يلـمـع فى أحـد أركان
سـطح بيته لـتنقلـب بعد ذلك حيـاته رأساً على عـقب ساعيـاً وراء سراب هذا الكـنز  متـخلياً
عن مــبـادئه وأفـكـاره مُـصـدقـا كالم الــسـاحـر لـتـتـوالى أحـداث الـفــيـلم وتـكـشف عن مـصـيـر
طاف لـصراع كبـير ب ضـميره ومصـيره وفقـدانه حلياتـه العادية ''إلياس'' الـذى ينتـهى به ا
ـلـيـئـة بـالـكـثيـر من زوجـته والـعـمل الـذى كـان يـرتـزق مـنه لـيـلج عـوالم الـسـحـر والـشـعـوذة ا
ـشاهـد لـيكـتشف فى الـتنـاقـضات الـدينـية والـدنـيويـة ليـدخل عـالم الكـوابيـس التـييـعيـشـها ا

النهاية أن كل ما تابعه طوال أحداث الفيلم كان مجرد كابوس(٧٢).
 وأخـيرا وكما ذكرنا فى الـبداية هذه السطـور هى مجرد خريطة اسـترشادية تستدعى
الــتـعـمـق فى الـتـفــاصـيل وإرجـاعــهـا إلى دوافــعـهـا اخلــافـيـة حتت ركــام هـائل من األحـداث

التاريخية واالجتماعية وبدون ذلك ستبقى رؤيتنا ضبابية وفاقدة للصدق والتأثير!!
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غـربى محـمد الـسادس  ,ومن قبل  " آندريـه آزوالى" يعـمل مسـتشـارا خاصـا للـمـلك ا
ـتـحدة كـان مسـتـشـارا لوالـده احلـسن الـثانى وهـو عـضـو جلنـة احلـكـماء الـتـابعـة لأل ا
ؤسسة اخليرية حلوار الثقافات والديانات . كما أنه كلفة بحوار احلضارات ورئيس ا وا
ـتوسـطيـة حلوار الـثقافـات التى تـضم ٣٧ دولة ـؤسسـة "أنا لـيد" األوربـية ا يـعمل مـديرا 
أوروبـيـة ومـتوسـطـية ٢٠٠٨ وهى حتـمل اسم داعـيـة السـالم والتـسـامح وزيرة اخلـارجـية
هرجانات السويدية الـتى اغتيلت عام ٢٠٠٣ وهـو أيضا صاحب فكـرة إقامة العديـد من ا
ـهرجـان الدولى غـرب: يحـمل لقب "نـائب رئيس ا ـوسيـقيـة فى ا السـينـمائـية والـثقـافيـة وا
ـراكـش" مـنــذ دورته األولى فـى سـبــتــمـبــر ٢٠٠١ وحــتى عــام ٢٠٠٣ واحملـرك لـلــفــيــلم 
ــهـرجــان "فـاس "لــلـمــوسـيــقى الـروحــيـة" و "مــهـرجــان فـاس الــدولى لــلـثــقـافـة األسـاسى 
ـهـرجـان ـغـرب نــظم ا الـصــوفـيـة" وانـطالقــا من مـسـقـط رأسه فى مـنـطــقـة الـصـويــرة بـا
ـوسيقى "كناوة وموسـيقى العالم" من خالل جمعـية" الصويرة موغـادير " التى يترأسها. ا
ـوسيقى"األندلسـيات األطلسية" واألهم من هرجان ا نطقة سـاهم فى إقامة ا وفى نـفس ا
غرب كل ذلك سنراه يقف وراء احلـركة النشـطة فى مجال تـصوير األفالم األجنـبية فى ا
سئول الـفعلى وراء فكرة إنشاء األستوديوهات السـينمائية األجنبية فى مدينة ويبدو أنه ا

غرب. ورزازات الواقعة جنوبى ا
ؤكد لم تـكن هذه الوظائف واالهـتمامات هى الوحـيدة فى مسيـرة أندريه آزوالى ولكن ا
أنـها هى وغيرها يأخـذ من حوار الثقافات شعـارا مثاليا يصب فى مـفهوم يحدده بقوله: "إن
الثقـافة ليست مجرد حلظات تـرف فكرى أو نشوة عابرة متـبادلة أمام حفل فنى أو موسيقى
أو مــلـتـقى أدبى أو شــعـرى بل هى مــحـرك ووسـيـلــة مـفـضـلــة ونـاجـعــة لـتـحـقــيق تـقـاطع فى
االهتمامات ب مغربى وفنلندى أو بـ مصرى وإسبانى حتى يلتقيا حول مشاعر مشتركة
ويتبادلون مـا هو حميمى وعميق ولكن أيضا مـا هو أعمق وأقوى فى نظرة كل واحد منهما

كن أن نطلق عليه الثقافة"(٧٣).  إزاء اآلخر وهوما 
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على أن هذه الكلمات سرعان ماتثير تيارا كامنا وقويا من التساؤالت عندما نكتشف أن
تـركـيـزهـا عـلى شـعـارات الـتــسـامح واحلـوار بـ الـثـقـافـات واألديـان يـؤدى فى الـنـهـايـة إلى
اختـيار آزواليك نائب لـرئيس مركـز "شمعون بـيريز لـلسالم  ثم منحه الـدكتوراه الـفخرية من
جامـعـة "بن جـوريـون" فى الـنقب بـإسـرائـيل عـام ٢٠٠٦ لكـونه:" يـهـوديـا مغـربـيـا كـرس وقته
وطاقـة حـياته من أجل الـتـعايش بـ الـيهـود والـعرب فى الـشـرق األوسط وشمـال أفـريقـيا".
وهو مايحاول آزوالى تأكيدة عندما يصف نفسه فى حوار مع صحيفة " جيروزاليم بوست :
ـعـركة من أجل الـسالم بـ الـفـلسـطـيـنيـ واإلسـرائـيلـيـ من أجل إيـجاد ـنـاضل فى ا "با
مخرج يـتيح الفرصة أمام الفلسـطيني السترداد حريتـهم وكرامتهم وهويتهم ودولتهم وأى

تقدم فى هذا اجملال فرصة جلعل إسرائيل أكثر أمنا وأكثر سالما وأقوى"(٧٤). 
 ولد آزوالى Andre Azoulay ( عزولـى) عام ١٩٤١ فى مـديـنـة الصـويـرة الـواقعـة جـنوب
الدار البيضـاء تمتد جذوره إلى عائلة من اليهـود األسبان الذين رحلوا بعد سقوط األندلس
ـغرب كـمسـئول حتـرير صـحيـفة يـوميـة بعـنوان ـغرب. ومن واقـع سيـرته سواء داخل ا إلى ا
ــغــربـيــة أو أثـنــاء عــمـله  "  Maroc - Informations" ثم يــسـارى مــطــارد من أجـهــزة االمن ا

كـمـسئـول عن العـالقات الـعامـة فى أحـد البـنـوك الفـرنـسيـة فى بـاريس قبل أن يـعـود ليـصبح
مسـتشارا لـلملك احلسن ولـولده محـمد السادس من بـعده نكتـشف رغبته فى إحـياء التراث
غـرب وتعميق دوره وتطـهير ما حلقه من شـوائب وتأم حيويـته وتأثيره على اليهودى فى ا
ـغـربى فى ظل شـعـارات رفـعـتـهـا اجلمـعـيـة الـتى أنـشـأهـا عـام ١٩٧٦ من الـيـهود اجملـتـمع ا
ــقــيـمــ فى بــاريـس حتت عــنـوان "هــويــة وحــوار" وفــيــهـا يــنــادى بــاحلــوار بـ ــغــاربــة ا ا
غرب اإلسرائيلي والـفلسطيني وفى نفس الوقت التـأكيد على عمق التاريخ اليهودى فى ا
من أجل أن يصل فى النهـاية إلى القول: "لن نـختفى ولن ننـقرض فتاريـخنا طويل فى هذا
غرب أيام الـبلد هناك ملـيون مغربى يهـودى حول العالم وهناك ٣٦ ألف إسـرائيلى زاروا ا
ـا نـحن الوحـيـدون فى العـالم الـذين حـافظـنـا على مـكـتب االتصـال اإلسـرائيـلى بـالـرباط ر

تراثنا وعلى عالقتنا ببلدنا"(٧٥). 
غزى قال سـنرصد بعض مالمح ظاهرة آزوالى دون أن نـتوقف كثيرا أمام ا وفى هذا ا
ـؤثـر فى بـلـد عـربى هـام. أو أن نـتـطرق تـفـصـيال إلى اسـتـراتـيـجـيته الـسـياسى وراء دوره ا
ا يتضاءل أمام رغبتنا الثقـافية والفنية من منطلق رفـضنا للتطبيع مع إسرائيل كـل هذا ر
غرب لتحقيق أهدافه حتت سمع فى معرفة أساليبه فى االلتفاف حول الـفعاليات الفنية فى ا
غرب فـهى فى النهـاية تعـكس رؤية تشع سئـول سواء داخل أو خـارج ا وبـصر احلكـام وا
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ــؤســسـة أنــالــيــنـد بــظاللــهـا عــلى اجملــتــمع الــعــربى كــله خـاصــة فى ظـل رئـاســة "آزوالى" 
األورومتـوسطيـة أول منـظمة تـؤسس وتمـول جمـاعيا من قـبل جمـيع الدول األعـضاء اخلمس
والثالث فى الشراكة األورو متوسطية والـتى مازال من أهدافها ترسيخ الهيمنة الصهيونية
على الـفـعالـيات الـثقـافـية الـعربـية وعـلـينـا أن نتـعـامل مع من يقـود دفتـهـا بهـدوء وبعـيدا عن

تراكمة األسباب والدوافع. الكلمات الرنانة التى غالبا ماتضعنا فى حالة من الغيبوبة ا
يعاد يعاد احلق التاريخى بعيدا عن أرض ا  احلق التاريخى بعيدا عن أرض ا

غرب" هو الدولة الـعربية الوحيـدة التى مازال لليهـود بها وجود منظم, ال جـدال فى أن "ا
ـقارنـة بالـسنـوات السـابقة ومـع هذا فال يـشكل تـعدادهم أى نـسبـة ذات أهمـية بـاجملتـمع با
غربية التى ساهم آزوالى فى تكوينها انحصرت فى هرجانات ا ومع ذلك سنجد أن معظم ا
ـغـربــيـة الـتى كـان لـلـيـهـود تــواجـد مـلـمـوس فـيـهـا مـثل:"  فـاس" "مـوجـاديـر" ـدن ا بـعض ا
"مـراكش" إلخ ولـقـد تـبـنى آزوالى فى نشـاطـاته اخملـتـلـفة اجتـاهـا مـزدوجا فـهـو من نـاحـية
يرسخ لدعـوات احلق اليهـودى فى فلسـط وهو من الـناحية األخـرى - وفى نفس الوقت -
ـناطق الـتى عاشـوا بهـا قبل قـيام يسـعى إلى تـضخـيم حقـوق إقلـيمـية أو دولـية لـليـهود فى ا
إسـرائيل وإذا كـان هـناك من الـصهـاينـة من يـدعون أن جـدودهم هم بـناة أهـرامات مـصر
غرب فإن آزوالى كـان أكثر مـنطقـية وحاول أن يـستمـد من رحيل جدوده من األنـدلس إلى ا
ـناطق الـتى شهدت غرب  وحتولت ا وسيـلة لتـأكيد حـقوق معـاصرة سواء فى إسـبانيـا أو ا
غـرب مثل فاس (جـمعيـة محبـة صهيـون منتدى بزوغ شعـارات اجلمعـيات الصـهيونـية فى ا
هـرتـزل) ومـوجـاديـر (أبـواب صـهــيـون) الـدار الـبـيـضـاء (رابـطـة مـاجـ داوود).. إلخ إلى
ـسيحي والـيهود ولكن فى إطار سلم وا لوحات دعائـية مبالغ فى ظواهـرها للوفاق بـ ا
شعارات أخرى حول حوار احلضارات والثقافات واألديان ساعده على ترسيخها أن مجال
ـنـاطق كـان من اجملـاالت التـى تعـددت فـيـها أوجه الـتـشـابه ب الـثقـافـة الـشعـبـيـة فى هذه ا

العرب والبربر وب اليهود الذين أقامو فى أوساطهم.
ـغرب العلمية والروحية. وبها توجد "فاس" البيضة الذهـبية تعتبر مدينة "فاس" عاصمة ا
لـحقة به أكبـر مآثر احلـضارة اإلسالمـية هنـاك وأبرزها جـامع القـروي واجلامـعة العـلمـية ا
والتى تعـد مركزا للنشاط الفكـرى والثقافى منذ قرابة األلف سنـة وتخرج منها بعض علماء
دينـة أن تعيش على امتـداد العام فى احتفاالت سيـحي واليهود. وتـكاد هذه ا الغرب من ا
ـوسيـقى والـفنـون الشـعـبيـة وحتى ومهـرجانـات مـتنـوعـة منـها مـا يـخص األزياء والـشعـر وا
ـهــرجـانـات داخـل أطـر مـاديـة الـطــبخ (مـهـرجــان فـاس لـفـن الـطـبخ) وعــادة مـا تـنــظم تـلك ا
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مـتواضـعـة لـذلك جـاء"مهـرجـان ومؤتـمـر فـاس للـمـوسـيقى الـروحـيـة" الذى يـقـام حتت رعـاية
هرجان التى "آزوالى" ليشذ عن هذه الـقاعدة للدرجة الـتى جعلت البعض يـعتبران ميزانـية ا
اليـ من الـدوالرات تـكـلـفــة ال تـطـاق وجتـعل الـبـعض أمـام تـصل فى بـعض األحـيــان إلى ا
مـقارنـة سريـعة تـدخل فى ثـنايـاها األحـياء والـشوارع الـتى تشـتكى من اإلهـمال ومن احلـفر
حيث حتدثت صحيفة الشرق األوسط فى يونيو ٢٠٠٦ عن األحياء الهامشية فى فاس التى
هى وحسب وصـف الصحيفـة "مرتع جمـاعات متشددة لـها نظم أمـنية ليلـية وتتقـاسم النفوذ
" وهى "مادة مصحـوبة بصور عن سكـان األكواخ وأطفال صغار نحـرف مع الـلصوص وا

يتحلقون حول سيارة أحد احملسن ليوزع عليهم مساعدات".
ـهرجـان زاعقـا خاصـة بعد أن أضـاف إليه كان الـهدف الـسيـاسى من وراء إقامـة هذا ا
ـزج بـ احلفالت الـتى يـشارك فـيهـا مـوسيـقيـون ومـغنـيون آزوآلى "لـقاءات فـاس" وفـيهـما 
ـثـال شـارك فى الدورة يـنـتـمـون إلى الـديـانات الـثالث بـاإلضـافـة إلى الـبـوذيـة (عـلى سـبـيل ا
ـسيـحى سلـيف كيـتا والـفرنـسى - اليـهودى اجلـزائرى الى- ا غـنيـ ا الثـانيـة عشـرة من ا
ـسـلم لطـفى بـوشنـاق والـتبـتيـة الـبوذيـة يـونغـشن المو) األصل إنريـكـو ماتـياس والـتـونسى ا
واللـقاءات والنـدوات السياسـية التى تتـمحور غالـبا حول مـوضوعات مثل " ثـقافة السالم فى
الشرق األوسط " "الـروحانـية ومـشـاكل العـالم" ويشـارك فـيهـا شخـصـيات تـتبـاين خـلفـيتـها
ـثــقـفـ الــيـهـود ـفــكـرين وا الـديــنـيـة فى مــقـدمـتــهم بـطــبـيـعــة احلـال آزوالى والـعــديـد من ا

. واإلسرائيلي والفلسطيني
ـصاحبـة له بفضل ترويج آزوالى له حقق مـهرجان فاس لـلموسـيقى الروحيـة واللقاءات ا
ـتحـدة سنـة ٢٠٠١ من أهم التـظاهرات ـية غـير عـادية حـيث اعتـبرته هيـئة األ ا شـهرة عا
وازاته تـأسست فى الواليات التى ساهمت فى تـرسيخ حوار احلـضارات بشكل مـلحوظ و
ـتـحـدة األمـريـكـيـة مـنـظـمـة حتـمـل اسم " رسـالـة فـاس" وهى تـقـدم فى كل سـنـتـ بـرنـامج ا
ـدن األمريكية ويقـدم ضمنها حفل هرجان وندوة فاس عـبر جولة فنيـة تشمل العديد من ا ا
فنى فى الكيـرنيجى هول بنـيويورك وبطبيـعة احلال لن يخفى عـلى أحد طبيعـة القوى الدافعة

وراء كل تلك الفعاليات!
غزى من وراء هذا االهتمام إذا ألقينا نظرة سريعة على ثالث فقرات ا نستطيع تلمس ا ور

وسيقى عام٢٠٠٤: صاحبة للمهرجان ا وردت فى "موجز" فعاليات منتدى لقاءات فاس ا
Spirit of Fes ـكن نقل روح فاس وسـيقى تـمثّـلت الرسـالة فى أنه  * فى إطار احلـدث ا
كن االحـتفاء بـها وأنها كـنة و التى مفـادها أنّ التـنوع الثـقافى هو هـبة وأن التـفاعالت 



¥¥≤

ـة. وتـرقرقت الـدمـوع فى أع الـناس وهم ـتـعلق بـتـوجيه وصـياغـة الـعو جزء مـن التـحدى ا
ثابـة شهادة على الشوق إلى مثل هذه يـستمعون إلى إسرائيلـي وفلسطينيـ يغنون معا 

كن.لنا عمله فى هذا االجتاه التبادالت. هناك الكثير الذى 
* وأدلى أنـدريه آزوالى بـشـهادة شـخـصـيـة للـغـايـة ومـثيـرة لـلـمـشاعـر عن رحـلـة حـياته ـ
ـوقـعـنـا فى الـوقت الـراهن ومـا يـنـتـظـرنـا. وقـد اعـتـبـر أنّ هذا "نـضال حـيـاتـه" ـ وعن رؤيـته 
ُجمدة جتاه حتقيق السالم فى الشرق ناقشـات ا كن أن يـكون مركزا قويا لدفع ا نتدى  ا
ـة التى األوسط. ودعا إلى أن نـترك وراءنـا إلى األبـد كافـة عمـليـات اإلبعـاد واخملاوف الـقد
اعتـقـدنـا أنّـنا تـركـنـاهـا فى العـصـور الـوسـطى واالعتـمـاد عـلى الـقيـم التى نـرثـهـا - بـشكل
جـماعى وفـردى ـ وقـبل كل شىء عـلى قراءة جـديدة وفـهم عـميـق للـتاريخ مـن أجل بنـاء هذا
ـسـتـقـبل األفـضل. يـجب أن نـتـحـلى بـالـواقـعـيـة ويـجب أن نـتـحـلى بـالـصـفـاء فـى تـفـكـيـرنا ا

وتعبيرنا إذا كنّا نريد صنع السالم.
 * وفى قـلب محـاضرته أشـار آزوالى إلى الطـاقات والـسـمات اخلـاصة الـتى يتـمتع بـها
غـاربة ,حيث يـتذكـرون جذورهم بـسبب وجـود الكـثيـر من اإليجـابيـات فى جتربـتهم الـيهـود ا
التاريـخية; ويـتناقض هـذا تناقضـا حادا مع جتـربة عدد كبـير من اليـهود الذين يـسعون إلى
نسيان تاريخهم بسبب ما يـثيره من ذكريات مريرة. وغطى فقدان الذاكرة اجلماعى بصورة
اثلة على تـاريخ اليهود الذين تـعود أصولهم إلى مخـتلف بلدان العـالم. لكن السيد آزوالى
دعانـا جميعا إلى التذكر - لـنبدأ صفحة جديدة مع الـنظر إلى األمام وإلى اخللف. فالتاريخ
كن أن يكـون اخلميـرة التى تسـمح بتـدريب جديد لـلذاكرة. وكـانت الرسالـة الثانـية التى ال
كن نـسـيـانـهـا هى الـدور الواضح لـلـهـيـئـات الفـرديـة لـعـدم االسـتعـداد ألن تـشـهـد مـأساة
ــحّص بـأمــانـة فــرادى وجـمـاعــات أخـطـاء أخـرى. ثـالــثـا دعــانـا الـســيـد آزوالى إلى أن 
ثل هذه األمانة كن  اضى ونحن نتهيأ للـكتابة على هذا الصفحة اجلديدة. إذ  وجناحات ا
قراطية أن يعيشا ويتقدما قراطية وفلسط الـد واإلرادة اجلماعية السـماح إلسرائيل الد

جنبا إلى جنب
  لـقـد اسـتـطـاع آزوالى من استـخـدامه لـبـيـانـاته وبيـانـات غـيـره أن يـصل الى نـتائج
تـعـاكس االجتـاه العـام مـعتـمـدا علـى إطالق تعـمـيمـات لـيس لـها مـايـسانـدهـا على أرض
ـهرجانية مجرد الـواقع خاصة من اجلانب اإلسرائيـلى ونتيجة لذلك أصـبحت فعالياته ا
إطار لنشر دعـايته فى جتميل الوجه القبيح للمـارسات الصهيونية سواء داخل إسرائيل

أو خارجها. 



¥¥≥

وسيقى الوحيد الذى هرجان ا ولم يكن مهرجان ولـقاءات فاس للموسيقى الروحية هـو ا
يـؤازره آزوالى بـنــفـوذه ولـكن بـيـنـمــا كـانت مـهـرجـانــات "فـاس" مـتـفـاوتـة الــقـيـمـة من حـيث
ـهرجانات الـتى رعاها آزوالى سواء داخل فـاس أو خارجها ضمـون بقيت ا اإلمكانـيات وا
مـتقـاربة فى هـدفها وهـو حشـد شذرات مـستـمدة من أصـوله العرقـية ال ارتـباط بـ بعـضها
والـبعض اآلخر ولكنهـا حتقق الهدف الذى ينـشده وهو إعادة إحياء دور األقـلية اليهودية فى

غرب. ا
وسيقى هرجـان ا غرب نـظم ا وانطالقـا من مسقط رأسـهف ى منطقـة "الصويـرة" با
زج "كناوة وموسيقى العالم" من خالل جمعية "الصويرة موغادير" التى يترأسها وفية 
ديـنة التى ولد واكب جتـول فيهـا فى شوارع ا ب احلـفالت الوسيـقية احملـلية والـدولية 
فى أحـد أحيائهافـى جولة وصفهـا مندوب جريدة الـشرق األوسط بقوله: "يواصل آزوالى
الح (حى الـيهـود) ليـلقى ديـنة دون حـراسة أمـنيـة الفـتة ويـعرج عـلى حى ا جـولته فـى ا
نظـرة على منزل شهد قبل أزيد من سـتة عقود والدته مسترجـعا ذكرى طفولة هادئة مع
ـنـزل الـذى شـهـد والدة زوجـته كـاتـيا ـسـلـمـ وغـيـر بـعـيد عـنه يـوجـد ا أطـفـال احلى ا
يغوص آزوالى فى االزدحـام البـشرى يـسلم عـلى هذا وذاك بـينمـا آخر يـريد أن يـلتقط

صورة للذكرى"(٧٦).
 وتعـود مـدينـة الـصويـرة مـسقط رأس آزوالى الى جـو االنـتشـاء عـلى إيقـاعـات مهـرجان
آخر هـو "مـهرجـان األنـدلـسيـات األطـلسـيـة" الـذى ابتـدع فـكرتـه - كمـا تـقول " امـامـة عواد"
مديـرة فعالياته - أندريه آزوالى فى إحدى الـندوات اجلامعية التى اعـتاد حضورها حول ما
كن تـسميته بـالظاهرة األنـدلسية - وفـيه يلقى الضـوء على مظاهـر اخلصوصيـة األندلسية
ـوسـيقى واألدب والـفـكـر. وبل وتـمـتد إلـى مخـتـلف أسـالـيب احلـياة الـتى تـشمل الـعـمـران وا
بـشكـل عام. من أجل الـتأكـيد كـما تـقول مـديرته - من خالل كـلمـات نسـتشـعر صـدى تفـكير
ـشــاكل والـصــراعـات الــتى تـصــاعـدت حـديــثـا فى آزوالى فى كـل حـرف مـنــهـا -"عــلى أن ا
الـسنوات االخـيرة تـلزم اجلمـيع بالـبحث عن أسـاليب لتـلطـيف أجواء الـتوتر وتـليـ العالقات
وذجـا يحتـذى فى تغليـب احلس اإلنسانى أفضل ب الـدول والديانـات وال أعتقد أن هـناك 
من الـنـمـوذج األنـدلسى الـذى ال نـنـظر إلـيه كـمـرجـعيـة تـاريـخيـة انـتـهت بـسقـوط غـرنـاطة بل
كمكون حـضارى عميق مـا زال مستمرا فى أسـاليب احلياة الـيومية وقد وقع اخـتيارنا على
ـشرعة أرضـها على الـشعـوب اخملتلـفة والديـانات أيـضا كمـا أنها ديـنة ا الـصويرة ألنـها ا

شاركة فى مهرجان األندلسيات عبر احمليط األطلسى". غرب بالدول ا تصل ا
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مهرجان مراكش ودالالت التوقيتمهرجان مراكش ودالالت التوقيت
ثل. ـثل العربى : " إذا عـرف السبب بطل الـعجب "وإذا انطـلقنا من مـنطق هذا ا يقول ا
راكش "فى دورته فـإن ما بدا تـخبطـا فى حتديد مـواعيد فـعاليـات" مهرجـان الفيـلم الدولى 
األولى" و"مـهـرجـان الـقاهـرة الـسـيـنـمائى الـدولى" فى دورتـه اخلامـسـة والـعـشـرين "- حيث
أقيـمت فـعالـيـاتـهمـا فى تـوقيـت واحد تـقـريبـا خالل شـهر أكـتـوبـر ٢٠٠١- يضـحى له مـغزاة
بـالنسـبة لـنا عـندمـا نكتـشف أن مهـرجان مـراكش كان رئـيسه الـفعـلى هو "أندريه آزوالى"..
ـراكش ليتـكامل فى أهـدافه مع "رسالـة فاس" حول اذا? لقـد جاء مـهرجان الـفيـلم الدولى 
الـتــسـامح بــ األديـان واحلـوار بــ الـثـقــافـات. وهى رسـالــة آمن بـهـا "مــهـرجـان الــقـاهـرة
ائى الدولى" منـذ فعالياتـه األولى. االختالف الوحيـد هو فى رفضه احلاسم لـلتطبيع السيـد
مع إسرائـيل أو عرض أفالمها حل استرداد العـرب حلقوقهم السليـبة . وتلك كانت خطيئته
ــقـام األول الــتــعـامل مع الـكــبـرى مع مـن يـؤمــنـون بــأن الـتــســامح بـ األديــان يـعــنى فى ا

اإلسرائيلي وليس اليهود فقط وبطبيعة احلال يأتى آزوالى فى مقدمة هؤالء.
ـهرجان نـتيجـة مصادفـة أو خطأ تـنظيـمى غيـر مقصود لم يكن التـصادم ب تـوقيت ا
فـميـعـاد مهـرجـان القـاهرة مـحـدد ومعـروف مـسبـقا فى كـافـة مطـبـوعات ومـراسالت االحتاد
عترف بها دوليا هرجانات األحـد عشر ا الدولى للـمنتج السينمـائي بوصفه واحدا من ا
" إلخ الـسبب - فى اعتـقادى - هو مـثله فى ذلك مـثل مهرجـانات: "كان" "فـينيـسيـا" "برل
هرجان الـدولى العريق أثنـاء احتفاله بيـوبيله الفضى أن آزوالى حاول سحب البـساط من ا
والـهـدف خلـخـلة فـعـاليـاته اإلعالمـية والـفـنيـة وجـذب األضواء إلى مـهـرجانه الـولـيد بـعد أن
رصـد له مـيزانـية تـتجـاواز بكـثيـر مـيزانـية مـهرجـان القـاهرة وعـ له الـسيـنمـائى الفـرنسى
"دانـيـيل توسـكان دو بالنـتيـنى" مديـرا فنـيا لـيحـقق بعالقـاتة كـعضـو سابق فى مـجلس إدارة
ـيـة "سيـزار" طـفرة مـهـرجان "كـان" ومجـلس مـراقـبة قـناةِ ARTE الفـرنـسيـة ورئـيس أكاد
تمرد عـلى إسرائيل يـسانده حمـلة من العالقـات العامة هرجـان ا يـقضى بهـا سريعا عـلى ا
هـرجـان الولـيد: "أهم مـهرجـان خـاص بالـفن السـابع ينـظم بـحوض الـبحـر األبيض جعـلت ا
التوسط"  "وحدثا سيـنمائيـا دوليا وموعدا مـتميزا للـثقافة والـفن والفرجة" "وواحدا من أهم
ـية"(٧٧) و كله اصـفـات حاولت بـعض اجلـهات األوروبـيـة أن تصـبـغهـا على هـرجانـات الـعا ا
سئولون غـاربة وهى: "إن هم ا هرجان فى ظل مقـولة مثيرة لـلغرابة رددها بـعض النقاد ا ا
ـغرب سينمائـيا كتكملـة جغرافية وامتـداد للقارة األوربية قبل هرجان هو أن يتم وقع ا عن ا

ستوى العربى"(٧٨). أن يصبح له امتداد على ا
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كل الـدالئل كانت تـشير إلى أن مـهرجـان مراكش سـيتيـح الفرصـة للـسيـنما اإلسـرائيـلية
الخـتـراقه ولـكن حـال دون ذلـك عـدة أسـبـاب جـعـلت آزوالى يـوقـن أنه سـيـواجه صـعـوبـات ال
ـغــربى والـعـربى إذا قــرراجملـازفـة بـعـرض أفالم يــسـتـهـان بــهـا فى مـواجـهــة الـرأى الـعـام ا
إسرائيلية خاصة وأن الدورات األولى للـمهرجان صادفها ظروف صعبة فقد انعقدت دورته
األولى بعد شهر أو يزيد قليال من أحداث سبتمبر ٢٠٠١  وأقيمت الدورة الثانية بعد تفجر
األوضـاع فى منـطـقة الـشـرق األوسط على أثـر االنـتفـاضة الـثـانيـة فى فـلسـطـ احملتـلة ثم
جـاءت الدورة الـثالـثة فى أعـقاب حـرب العـراق وبعـد احلوادث اإلرهـابيـة فى الدار الـبيـضاء
وجـة والـتصـريح خالل الـدورة الثـالـثة لـلـمهـرجـان بأن: األمـر الـذى دفع آزوالى إلى ركـوب ا
غرب يحافظ على دوره نـاخ الذى يجتازه العـالم فى الوقت الراهن أظهرمرة أخـرى أن ا "ا
ـمــيـز فى نـبـذ الـعـنف واإلرهـاب ـتـمـيــز فى إشـاعـة قـيم احلـوار والـتــعـايش وهى طـريـقه ا ا
هـرجان األولى للـعديد والـتطرف واإلقـصاء" وعلى أيـة حال فقـد وجهت الـدعوة فى دورات ا
شاركة فى فعـالياته وجلان حتكيمه كان فى هما وا من الـسينمائي الصـهاينة سواء لتكـر
ه فى الدورة األولى فى حضور مقدمـة هؤالء اخملرج الـفرنسى "كلـود ليلـوش" الذى  تكـر
يه وتـيـرى لـيـرمـيت وباتـريك بـرويل وألـيـسـاندرا نـخبـة كـبـيـرة من جنـوم أفالمه مـثل أنـوك إ

غرب. مارتينيزوجيرمى أيرونز بطل فيلمه "واآلن سيداتى سادتى" الذى  تصويره فى ا
 وال شك فى أن آزوالى قد لقـى شيئا كـالصدمـة ح فوجىء بـوفاة "دانيـيل توسكان دو
بالنتـينى" مـدير الـدورت األولى والـثانـية للـمهـرجان أثـناء حـضوره فـعالـيات مـهرجـان برل
ـغربية وقرر أن يورث تجـاهل للكوادر ا السينمـائى ومع ذلك اختار االستمـرار فى نهجه ا
دير الـراحل "ميليتـا توسكان" ورئاسته ـهرجان فى دورته الثالـثة ٢٠٠٣ إلى زوجة ا إدارة ا
ـا أثـار دوامـة من االنــتـقـادات طــرح عـلى أثـرهـا ـمــثـلـة الــفـرنـسـيــة "نـاتـالى بــاى"  إلى ا
هـرجان فرنـسية ? ومـتى ستسلم تساؤالت مفـادها إلى متى سـتبقى الـسيطـرة على تنـظيم ا

غاربة?  إلى ا
 يبـدو ان اإلجـابـة لم تـكن باألمـر الـهـ فى ظل الـهيـمـنـة العـنـكـبوتـيـة آلزوالى بـدليل أن
ـركـز ـوقف لم يــحـسم إال فى شـهـر مــايـو ٢٠٠٤ عـنـدمـا عــ نـور الـدين الـصــايل مـديـر ا ا
ديـر الـعام لـإلذاعة والـتـلـيفـزيـون نائـبـان لـرئيس ـغـربى وفيـصل الـعـرايشـى ا الـسـيـنمـائى ا
ا يعـنى أن منصب آزوالى  تقسيمه بـينهما بيـنما استمرت "ميـليتا توسكان" هرجان  ا
ـهـرجـان فى ظل إدارته فى مـنـصـبـهـا كمـديـرة تـنـفـيـذيـة لـلـمـهـرجـان وحـتى اآلن! ورغم أن ا
ـغربية ارسـات اإلدارة السابـقة وعاود االهـتمام بـالسيـنما ا اجلـديدة حاول جتـاوز بعض 
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هرجانات العربية األخرى وخاصة والعربية عموما وحاول التنسيق فى مواعيد دوراته مع ا
الـقـاهرة فـإنه ظل بالـنـسبـة للـبعـض "مهـرجانـا فرنـسـيا مـنظم فى بـلـد عربى" كـما حـاصرته
شـروع فـيـلم إسـرائيـلى من خالل جـمـعـية األقـاويل حـول تـدعيـمه فى دورته الـثـامـنـة ٢٠٠٨ 
ون" التى تشارك فى تمويلها مؤسسة مهرجان مراكش السينمائى الدولى "ميدا فيلم ديفلو
ـوله االحتاد األوروبى فـى إطار بـرنامج األورمـيـد السـمعى ائـة والبـاقى  بـنسـبـة ٢٠ فى ا
نطـقة البحر األبـيض لتطوير ـنتج والـسينمائـي  البـصرى الثانى ويـهدف إلى مساعدة ا

مشاريعهم السينمائية(٧٩).
وعلى أى.. فقـد كان لتـجربة آزوالى فى مـهرجان مـراكش صداها فى مـناطق أخرى من
العالم الـعربى سواء بتأثـير منه أو من الدوائـر التى تتبـنى توجهاته . فـفى نفس العام الذى
قـيم فى دبى "نيل ستيـفنسـون" بتأسيس خفت فـيه دوره فى مهرجـان مراكش قام الكـندى ا
"مهرجـان دبى السينـمائى الدولى" ٢٠٠٤ حتت شـعار: "ملتـقى الثقافـات واإلبداعات" والذى
ـتـبـادل ب اخـتاره سـتـيـفـنسـون ألنه يـدعـو إلى الـتشـجـيع عـلى فـهم اآلخـرين واالحـترام ا
هـرجان فى ظل مـختـلف الـشعـوب والدول والـديانـات واألعـراق!! ومنـذ الدورة األولى لـهـذا ا
ـعامـلة إدارة سـتيـفـنسـون تكـرر الـتضـارب الصـارخ مع مـواعيـد مـهرجـان القـاهـرة وبرزت ا
هرجان فى صري والعـرب األمر الذى أدى الى أقصائه من ا السـيئة جتاه السينمـائي ا
سـئول فى ا دفعه الى رفـع دعوى قضـائية فى مـحكمـة لندن الـعليـا ضد ا أواخـر ٢٠٠٦ 

دبى على خلفية " نشر شائعات عنه تفيد بأنه عنصرى ويكره العرب".
ا شابهة فهى كثيرة ومتتالية ور  ال نريد أن نسترسل فى رصد االنعكاسات األخرى ا
ـهـرجـان "تـريـبـكـا" تـصل قـريـبـا إلى أقـصـاهـا مع تـطـبـيـق مـا أعـلن عـنه حـول افـتـتـاح فـرع 
األمريكـى فى مدينـة الدوحـة القـطريـة خالل هذا الـعام (٢٠٠٩) حتت إشـراف رئيسـه النجم

غربية.  األمريكى"روبرت دى نيرو"!! كل العرب على األراضى ا
غـرب أتاح له فرصـة اجلمع ب هام الـتى اضطـلع بها آزوالى داخل وخـارج ا وتنـوع ا
أنشـطة متـبايـنة مـنهـا السيـاسى واالقتـصادى والـثقـافى والفنى وعـندمـا أسنـدت إليه مـهمة
راكش لم يكن األمر مفاجئا أو مستغربا; ألن جتاربه هرجان الدولى للفيلم  نائب رئيس ا
غـربية كـما أن خبـراته النادرة دن ا هـرجانات قـد تأكد فى فـاس وغيرهـا من ا فى مـجال ا
غرب فى مجـال االتصاالت والـعالقات العـامة بـاإلضافة لـعمله كـستـشار اقتـصادى لعـاهل ا
ناطق مغـربية عديدة لكى تكون قـبلة للمخرج كـلها عوامل أهلته لكى يـشارك فى التسويق 
يـ لتـصـوير أفالمـهم على أراضـيـها مـثل فاس ومـراكش وسال وطـنجـة وأخيـرا مديـنة العـا
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ـنــطـقـة األكـثــر تـمـيـزا فـى هـذا اإلطـار وفى أعـقــاب هـجـمـات ١١ ورزازات الـتـى أصـبـحت ا
ـغرب دولـة عربـية مـسلـمة فـإن العـديد من تـحدة وبـالنـظر إلى أن ا سبـتمـبر عـلى الواليـات ا
األفالم السينمائية ألغى تصويرها هناك األمر الذى استدعى خبرات آزوالى إلعادة إنعاش
غربى سهيل بن بركة - نتج السينمائى ا حركة تصوير األفالم وتقرر أن يشـارك اخملرج وا
ـغــربى - فى رحـلـة إلى ـركــز الـسـيـنــمـائى ا كـان يـشــغل فى هـذه الـفــتـرة مـنــصب رئـيس ا
ـتحـدة حلـضـور العـرض األول لـفـيلم ريـدلى سـكـوت "سـقوط طـائـرة الـبالك هوك" الـواليـات ا
الــذى سـبق تــصـويــر مـشـاهــد عـديــدة مـنه فى ورزازات وسـال فى مـحــاولـة إلعـادة الــتـرويج

غرب لإلنتاج السينمائى الضخم. كن توفيرها فى ا للتسهيالت التى 
هـرجان مراكش بدأ آزوالى حمـلة دعائيـة قادها بنفـسه وأعلن فيها وقبل الدورة الثـانية 
ـكن لكبار وقع الذى  غرب كـأرض للسيـنما وكفـضاء تنـافسى وا هـرجان سيـقدم ا "أن ا

نتج أن ينجزوا فيه أحسن األفالم بأحسن التكلفة"(٨٠). اخملرج وا
 ولعل اإلشكـال الرئـيسى الـذى يطـرح نفسه عـندمـا نتـحدث عن دور آزوالى فى تـشجيع
ـغربية هـو اخللط الكبـير ب ما يـحققه هذا عمـلية تصـوير األفالم األجنـبية على األراضى ا
كن إنكـار إيجابياته التصويـر من مردود مادى ومردود أدبى ومعـنوى فاألول مطـلوب وال 
ـسـئـولـة عـنه تـقـد كـافـة الـتـسـهـيالت الـتى تـؤدى إلى تـنـمـيـته أمـا الـثـانى وعــلى اجلـهـات ا
ـغربية لتقـد أجواء غير عربية فيفرض عليـنا التفريق ب األفالم الـتى تستخدم األراضى ا
(أحراش فـيـتـنـام فى" اجلـنـدى ريان " الـيـونـان فى " طـروادة " إيـطـاليـا " مـالـيـنـا ") وأخرى
ـنـاطق أخـرى فى الـعـالم الـعـربى مـثل : مـصر غـربـيـة مـعـادل شـبيه  جتـعل من االراضـى ا
السـودان اليمن لـيبـيا الـعراق السـعوديـة لبنـان الصـومال األردن إلخ بـعد أن يرفض
ـغرب تـصـويرهـا بـسبب تـرويـجهـا ألفـكار مـنـاهضـة لـهذه الـبالد فـينـسـحب منـتـجوهـا إلى ا
ـغرب ورموزه أما ـا أنها ال تمس ا لسـبب رئيسى وهو أنـها ال تفرض مـحظورات رقـابية طا

قدمة من أجهزته فتأتى فى مرتبة تالية رغم أهميتها. اإلمكانات الطبيعية والتسهيالت ا
     لقـد استطاع آزوالى ومـعه سهيل بن بركـة - وبكفايـة - أن ينظمـا عمليـة تصوير األفالم
غـرب وراحـا يـواليـان تـأثيـرهـمـا بال توقـف حتى وصـلت األمـور مـرحلـة غـير األجنـبـيـة فى ا
مـسـبـوقـة بـعـد أن  إنــشـاء أسـتـوديـوهـات أجـنـبـيـة داخـل مـديـنـة ورزازات مـنـهـا أسـتـوديـو
تخـصص فى تقـد أفالم عن الـتوراة واإلجنـيل ويحـمل اسم "أستـوديو أسـتيـر أندرومـيدا"
أقـيم عـام ١٩٩٢ قبـالـة قصـبة سـيـدى داوود (وال ندرى هل هـنـاك مغـزى دينـيـا وراء اختـيار
نطقة) ويشارك فى اإلشراف علـيه شركتا "أستير" اإليطالية و"تى أن تى " األمريكية هذه ا
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ومن خالله أنـتـجت سـلسـلـة من األفالم التـلـيفـزيـونـية الـروائـية حتـمل أسـماء مـثل: "إبـراهام"
ـيـا" "مـتى" "سـلـيـمـان" "يـعـقـوب" "يـوسف" "مـوسى" "سـلـيـمـان وسـبـأ" "داود" "سـوع" "جـيـر
"أستـير" "سارة" "أورشـاليم" "يـوحنـا" "القديس بـولس" "يهـوذا" "الوصـايا العـشر" "شـمشون
ودليلة" إلخ وجميـعها يقدم من مـنظور يغلب علـيه الرؤية الصهيـونية. وفى عام ٢٠٠٥ افتتح
ـنتج اإليطـالى الشهـير دينو دى غـربى ستوديـو " سينـيسيـتا " الذى يشـرف عليه ا العاهل ا
لـورينـتس رئيس شـركة "ديـنو لـورينتـس لإلنتـاج " ولويجـى اديبى مـنتج ورئـيس ستـوديوهات
"سنيسـيتا لإلنتاج" وبـذلك تعززت إمكـانات مدينة ورزازات لـتصبح قبلـة اإلنتاج األجنبى فى

غاربة. منطقة الشرق األوسط و" هوليوود أفريقيا " كما يطلق عليها األخوة ا
 ويجب أن نـؤكد هـنا أن كـثيـر من اآلراء الـتى سانـدت ورزازات وجتربـة تصـوير األفالم
غرب من إيـرادات بالعملة الصعبة غربية كان منـطلقها ما حتققه ا األجنبـية على األراضى ا
والـتى وصلت أخـيـرا إلى أكثـر من ٢٠٠ مـليـون دوالر قى العـام. ومع ذلك نـتحـفظ عـلى هذه

شيئة الله. التجربة واألسباب كثيرةو سنوردها فى مقال قادم 
أهالى " هوليوود أفريقيا "أهالى " هوليوود أفريقيا "

توجـة" ال يخـتلف كثـيرا عـما قيل والغـريب أن وضع مدينـة ورزازات "هولـيوود أفريـقيـا ا
ـنطقة حـول ورزازات - كما يأتى عـلى موقع اجلزيرة نت - من من قبل عن مدينـة "فاس" فا
غـرب كمـا أنهـا تعـانى من بنـية حتـتية ضـعيـفة ومـوجات جـفاف مـتعـاقبة نـاطق فى ا أفقـر ا
ونــسـبـة أمـيــة تـصل إلى ٨٠ % من إجــمـالى الـســكـان. وأحـيــانـا تـبــقى جـمـوع غــفـيـرة أمـام
األسـتـوديـو حتت الشـمس احلـارق لـفتـرات طـويـلة من أجـل نداء من الـداخل عـلى أمل الـفوز
بأى دور. ويقول مسئول فى األستوديو إنه عـندما يكون تصوير أفالم ضخمة فى البلدة فإن
ضون الليل أحيانا فى العراء أكثر من ألفى شخص يتدفقون يومـيا على مواقع التصوير و

على أمل الفوز بفرصة عمل.
ـشـاهد ـشـاركة فى بـعض ا ـمـثلـون الـثـانويـون نـحـو ١٥ دوالرًا يومـيـا عن ا      ويتـقـاضى ا
ـى اخلبـرة عـلى أجر ـقـابل يـحصـل زمالؤهم األفارقـة واألوربـيـون من عد اجلـمـاعـية وفى ا
ـنـطـقــة وهـذا مـا دفع ــاثـلـة فى أفالم تــصـور فى نـفـس ا يـصل الى ٤٠ دوالرا عن أدوار 

دينة إلى تقد شكاوى من هذا التمييز سكان ا
والالفت للـنـظر أن سـكان ورزازات الـبـالغ تعـدادهم ٥٠ ألف نـسمـة ال يشـاهدون األفالم

التى عملو فيها حيث إن قاعتى العرض الوحيدت هناك مغلقتان منذ أكثر من سنوات.
ويطـرح سامى دقاقى وهـو كاتب مغـربى من "ورزازات" رؤيته حـول واقع مدينـته ومغزى
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اخـتفـاء دور العـرض هـناك فـيـقول: "هل عـجـز من شيّـدوا أسـتوديـوهـات التـصـوير وكلّ من
ـديـنـة عن فـتح هـات الـقـاعـتـ كـما يـلـيق أو يـجب? أال يـعـدّ تشـغـيل الـقـاعـت يـحلب هـذه ا
ـدينـة ذاتـهـا? أال يـعـطى حال ديـنـة ورمـزيّـة ا حـفاظـا عـلى رمـزيّـة الـفنّ الـسيـنـمـائى بـهـذه ا
القاعت مثاال صارخا على براغمـاتيّة مادية/ربحيّة جامدة ومتوحشة? إذ يبدو أنّ ما يهمّ -
ـديـنة واسـتـوديـوهـاتهـا من أمـوال وصـفـقات فى اعـتـقـاد البـعض- هـو مـا جتـنـيه إمكـانـات ا

واستثمارات 
ـغـرب أو فى  صـحـيح أنّ إغالق قــاعـتـ سـيـنـمـائـيّـتــ فى ورزازات لـيس جـديـدا فى ا
ـدن فى السنوات األخـيرة من مسلسل إغالق العالم العـربى عموما إذ تشـتكى العديد من ا
دور العرض بـشكل متزايد نتيجة عدّة عـوامل أهمها غياب ثقافة سيـنمائيّة عميقة باألساس
ثمّ اكـتسـاح آلـيـات القـرصـنـة وغزوهـا لـلعـقـول قـبل األسواق. لـكن أعـتـقد أنّ األمـر يـخـتلف
جذريا بالنسـبة ل"هوليود أفـريقيا" إذ إنّ مدينـة تستقطب أشهـر اخملرج وحتتضن أقوى
األفالم على بالتواتها وتنهض فيها صناعة سينمائيّة ضخمة جتلب عائداتها أكثر من ٢٠٠
ملـيـون دوالر سنـويّا عـدا تـوفيـر مـناصب شـغل مـهمـة تـكاد تـكون دائـمـة يفـتـرض فيـها أنّ
تــشــجع عــلى تـأســيس قــاعـات الــعــروض ولـيـس إغالقـهــا هــذا إذا كـانـت حتـتــرم الــثـقــافـة

السينمائيّة كمعطى إنسانى جمالى وحضارى"(٨١).
راسـلة "قدس برس" أنه ومن ناحيـة أخرى يؤكد بـعض سكان مـدينة ورزازات اجلنـوبية 
وبسبب احتكاك األهالى ومعظمهم من األمازيج الذين يعانون من اجلهل والفقر طيلة سن
ـسـيـحـية  ,الـتى حتكى باألجـانب وهـم يصـورون فى أسـتـوديـوهـات الـبـلـدة األفالم الديـنـيـة ا
قصص األنـبيـاء والتيـيؤدى فـيها عـادة األهالى أدوار الـكومبـارس نشـطت حركة تـنصـيرية
سـيحـية وهـم يتـلقـون إعانات نـطقـة ا قوية  ,نتج عـنهـا أعتـناق عـدد كبـير من سـكان هـذه ا
ومسـاعدات ماديـة وطبـية وغيـرها وخصـوصا أن ظـروفهم االجتـماعيـة واالقتـصادية صـعبة
ـغربى محمـد أعمارى من صـحيفة (الـتجديد) أن هـذا األمر يطرح للـغاية. ويـرى الصحفى ا
حتـديات مسؤولية مواجهـتها وترشيدها على الـدولة واحلركة الثقافيـة األمازيجية مشيرا إلى
نظومـة غربية غـربية ومـوغال فى االغتراب والتـبعييـة  أن مـا يجرى مدمـر " للخصـوصيات ا
تغريبية تبحث لها فى كل مرة عن رداء وتربة تستنبت فيها أفكارها وتصرف فيها برامجها

ومخططاتها ".
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١ -جريدة الشعب ١١/ ١٢/ ٢٠١٠
African filmmaking: ٢ -قـصة شبـه تسجـيلـية كـما يـصفـها الـكاتب األمـريكى روى آرمزفـى كتابه

  (North and South of the Saharaالسينما األفريقية : شمال وجنوب الصحراء 
٣ -عـبـد الكـر قـابوس / اجلـذور والـواقع اليـوم / مـلف السـيـنمـا الـتونـسـية / جـريدة الـشـعب / االحد ٣١ / ١٢ /

عاجلة االجتماعية / سليم بتقه/ ٠٦/ ٠٦/ ٢٠٠٨ ٢٠١١٤ -السينما اجلزائرية نصف قرن من ا
٥ -مـدونة " سيـنما وتـربيـة " ١٦ / ١٠ / ٢٠١١مقدمـة أوليـة لدراسة الـتحـوال ت االجتمـاعيـة والثقـافية من
ــغـربـيــة : مـقـاربــة سـوسـيــولـوجـيــة - فـريـد بــوجـيـدة٦ -ص ٣٢ كــتـاب " اخملـرجـون خـالل الـسـيــنـمـا ا
ـغاربـة : دراسـة وحتلـيل " خـالد اخلـضـرى ١٩٩٦٧ - عبـد الـكر قـابـوس / اجلذور والـسـينـمـائيـون ا

والواقع اليوم / ملف السينما التونسية / جريدة الشعب / االحد ٣١  / ١٢ / ٢٠١١  .
غرب - أوشن طارق - ستقل : مديـن لفترة االستعمار الـفرنسى بوجود صناعة الـسينما ! ا غرب ا ٨ - ا

مجلة " الفن السابع "العدد الثالث والعشرون أكتوبر ١٩٩٩
٩ -مجلة سينى فيلم العدد ٩٤ بتاريخ ١ / ٣ / ١٩٥٦ 

سـرح التونـسى» مرجـعا مهـما عمل من ـسرح التـونسى ويعـد كتـابه «تاريخ ا ١٠ -وهو من أبـرز مؤرخى ا
سرحية فى تونس  خالله منذ اخلمسينات على تدوين الذّاكرة ا

١١-جريدة الشروق / تونس ٢٠٠٩ 
رجع السابق . ١٢ -ا

١٣ - ص ٤٤٤كتاب " اليهود فى الـبالد اإلسالمية " (١٨٥٠ - ١٩٥٠) تأليف :صموئـيل أتينجر / ترجمة:
عرفة " الكويت = العدد ١٩٧ -  ١٩٩٥.  د. جمال أحمد الرفاعى/ سلسلة " عالم ا

١٤ - " حـوار مع أحـمـد راشـدى : يوسف شـريف رزق الـله كـتـاب : " السـيـنـمـا اجلزائـريـة / جـمعـيـة نـقاد
صري / العدد الثانى السينما ا

 ١٥ -جريدة " السالم اليوم ٤/ ١١ / ٢٠١١
قاومة األخرى / رياض وتار - اجلزائر / ٢١ / ٦ / ٢٠٠٧ ١٦ -ا

رجع السابق . ١٧-ا
رجع ١ - كتـاب بيرو ٢ - إبراهـيم فتحى " هـنرى كورييل ضـد احلركة الشـيوعية الـعربية / ١٩٨٩ ١٨ -ا

/ دار نشر الد للصحافة والنشر والتوزيع.
 ١٩ - سارتر ب اخليانة والشرف / عبد العزيز بوباكير / صحيفة "اخلبر "٢٨ -١ - ٢٠١١

٢٠ -كاميرا الشباب حتاول كسر تابوهات التاريخ اجلزائرى احلديث / صحيفة "عمان "١٩ - ٧ - ٢٠١١ .
٢١-جريدة " صوت األحرار " اجلزائرية 
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٢٢ -رشدى رضوان / جريدة الفجر اجلزائرية / ٢٦ - ١ -٢٠٠٩ 
ية " الطبعة األولى ١٩٨٨ . ٢٣ -أحمد رأفت بهجت : " الشخصية العربية فى السينما العا

٢٤ -ص ٣٣٠كتاب " اليهود فى الـبالد اإلسالمية " (١٨٥٠ - ١٩٥٠) تأليف :صموئـيل أتينجر / ترجمة :
عرفة " الكويت-العدد ١٩٧ - ١٩٩٥ . د. جمال أحمد الرفاعى/ سلسلة " عالم ا

٢٥ -جريدة العرب القطرية اخلميس ١٣ مارس ٢٠٠٨ .
٢٦ - احلـركى بالـفـرنـسـية:  (Harki) وهم نـوعـان : الفـئـة األولى من اجلزائـريـ الذيـن كانـوا مـجنـدين فى صـفوف
اجليش الفـرنسى إبان ثورة الـتحرير اجلـزائريةاستـعملتهـم فرنسا من أجل قـمع اجملاهدين اجلزائـري والتجسس
علـيهم حـيث عنـد انطالق الـثورة الـتـحريـرية كـانوا مـلزمـ بإتـمام اخلـدمة الـوطـنيـة فى اجليش الـفرنـسى والفـئة
الـثـانـيـة هم مـجـمـوعـة من اجلـزائـريـ اخـتـاروا االنـضـمـام إلى اجلـيش الـفـرنـسى طـواعـيـة أى دون إكـراه وكـان
ـيـة األولى أو الـثـانـيـة أو حـرب الـهـند الـصـيـنـيـة إلى جـانب فـرنـسـا. اجلـنود مـعـظـمـهم قـد شـارك فى احلرب الـعـا

اجلزائري الذين واجها الثورة اجلزائرية مع اجليش الفرنسى(ويكيبيديا) 
٢٧ -مرجع عن لبيدو

رجع السابق  ٢٨ - كتاب " اليهود فى البالد اإلسالمية " ا
٢٩ - حوار إجرته نورا خلف / نشرة بانوراما / مهرجان القاهرة السينمائى الدولى / ٢٤- ١ -١٩٩٩

غربية٢٤ - ٩ - ٢٠١٠ ٣٠- إبراهيم بوغضن ناشط أمازيجى مجلة " التجديد " ا
٣١ - حوار مع الفنانة التونسية " جليلة بكار " صحيفة الشروق التونسية ٢٥ - ١٢ -٢٠٠٥ " 

٣٢ -صحيفة "الصباح "٤ - ١ -٢٠٠٩ 
٣٣ -يهودى السينما التّونسيّة.. طيّب ومظلوم - الطيب بشير/صحيفة "االحتاد " ٢٠ - ١ - ٢٠١١
٣٤ -بقايا االستعمار والتخلف احلضارى فى تونس.. ?? بقلم : محمد بن عمر- عضو احتاد الكتاب

٣٥ -  The Jewish Quartery العدد رقم ١٩٩ .
٣٦ -رشدى رضواجنريدة "الفجر " ١٠-١-٢٠٠٩

٣٧ -جريدة "الصباح " ٤-١ -٢٠٠٩
٣٨ -إعداد منية العرفا ويجريدة " الصباح " فبراير ٢٠١١.

رجع الكويتى ٣٩ -ا
٤٠ -مصطفى الطالب : مجلة الفوانيس السينمائية

غربية وأسئلة اجلهات اخلفية " ٤١موقع " إسالم أون الين " موضوع : اليهود فى السينما ا
رجع السابق  ٤٢ -ا
رجع السابق ٤٣ - ا

٤٤ -جريدة نورت ٢٨ - ١ -٢٠١١
غربية' ٢٠١١  نورى 'ا ٤٥ - خالد 

٤٦ -محمد اخليتر " االحتاد االشتراكى " ٢٨ - ٠١ - ٢٠١١
غربية' ٢٠١١ نوري'ا ٤٧ - خالد 
رجع السابق ٤٨ - جريدة نورتا

٤٩ -سمير قصير صحيفة "النهار " اللبنانية١٠ -١٢ -٢٠٠١ 
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٥٠ -يوسف الشايب: جريدة األيام الفلسطينية٢٤ تموز ٢٠٠٤
٥١ -جريدة األيام الفلسطينية / ٢٤ تموز ٢٠٠٤

ية " للكاتب ٥٢ -انظر كتاب " الشخصية العربية فى السينما العا
سرح - مصر/ يوليو ١٩٧٥  ٥٣ -د. رفيق الصبان / مجلة السينما وا

ساء (اجلزائرية)٩/ ١/ ٢٠٠٨ ساء " ١٨ - ١ - ٢٠٠٩٥٥ -جريدة ا ٥٤ - حوار مع سلمى بكار صحيفة " ا
ساء (اجلزائرية)٩/ ١/ ٢٠٠٨ ٥٦ -ج. شفيقة. جريدة ا

صـاحلـة إلى الـيـهود ـد يـد ا ـجـد االستـعـمـار و ٥٧ -'فى مـقال له بـعـنـوان : 'حـكـايات من الـواد''...فـيـلم 
واألقدام السوداء ?!" (٢٠٠٥) موقع الشهاب لإلعالم 

٥٨ -جريدة " األخبار " اللبنانية مقال سعيد خطيبى العدد    األربعاء كانون الثانى .
ساء " ١٨ - ١ - ٢٠٠٩ ٥٩- حوار مع سلمى بكارصحيفة " ا

٦٠ -الطيب بشير / صحيفة "االحتاد " ١٢ - ١ - ٢٠٠٨ 
ساء اجلزائرية " ١٨ - ١ - ٢٠٠٩ صدر شفيقة جوبانى / صحيفة "ا ٦١ -ا

غربية"محمد بلوش٧ - ١٢ - ٢٠٠٨ ٦٢ -صحيفة "الصحراء ا
غربية: فريدة بليزيد الكاتب: زويريق فؤاد''الفوانيس السينمائية'' ١٧ - ٩ - ٢٠١١  ٦٣ -وجوه من السينما ا

٦٤ -ويكيبيديا 
٦٥ - صحيفة " الشرق االوسط"٧- ١ - ٢٠٠٦ / العدد ٩٩٠٢ 

٦٦-الكاتبة " شهيدة خلواجة " هيسبريس " أول صحيفة مغربية إليكترونية* االثن ٠٦ أبريل ٢٠٠٩
٦٧ -ص ٣٣٠كتاب " اليهود فى الـبالد اإلسالمية " (١٨٥٠ - ١٩٥٠) تأليف :صموئـيل أتينجر / ترجمة :

عرفة " الكويت - العدد ١٩٧ - ١٩٩٥ د. جمال أحمد الرفاعى/ سلسلة " عالم ا
٦٨ -صحيفة "الوطن" العدد ١٣١ الصادر فى ٢ - ٤ -٢٠١٠ 

٦٩ -آسيا شالبى / مرجع سابق 
٧٠ - صحـيـفة " الـبالد " اجلـزائريـة : الـفنـان "بـوشعـال الـدين زين ":يـهود قـسـنطـيـنة حـاولـوا السـطـو على

الوف" ألننا نهمل تراثنا وتاريخنا "ا
٧١ -حوار معه فى صحيفة " البالد اجلزائرية " ١٠-٥-٢٠١٠ 

٧٢ - صحيفة " الشروق اليومى " : ٢٥ - ٠١ - ٢٠٠٩. 
٧٣- حوار مع أندريه آزوالى أجراه منصف السليمى - موقع : قنطرة ٢٠٠٨

٧٤-إيالف ١ يونيو ٢٠٠٦
٧٥-إيالف ٢٦ أكتوبر٢٠٠٨ 

٧٦-جريدة الشرق االوسط ٢٩ يونيو ٢٠٠٤ العدد ٩٣٤٥٧٧- موسوعة ويكيبيديا .
٧٨- الشرق االوسط١٧ أكتوبر ٢٠٠٣ العدد ٩٠٨٩

سائية العربية  ٧٩ - عبد اللطيف سندباد/ موقع : ا
٨٠ -الشرق األوسط ١٨ سبتمبر ٢٠٠٢ العدد ٨٦٩٥ 

٨١-مقال على موقع " العرب أن الين " بتاريخ ٢٢ يوليو٢٠٠٨ 
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لقطات من فيلم «ماروك»لقطات من فيلم «ماروك»
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«اغنية العروس»«اغنية العروس»
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لقطة من فيلم «ريح السد»لقطة من فيلم «ريح السد»

لقطة من فيلم «خوانيتا بنت طنجة»لقطة من فيلم «خوانيتا بنت طنجة»

لقطة من فيلم «زرزيس وشخصية اليهودى سيمون»لقطة من فيلم «زرزيس وشخصية اليهودى سيمون»
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«كارتوش قلواز»«كارتوش قلواز»
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 dAŽ lÐ«d « qBH «
5D K  v  ULMO «Ë œuNO «

الـبدايـات األولى لـعـرض األفالم فـى فلـسـطـ تـعـود إلى عـام ١٨٩٦ عـنـدمـا صـور فـيـها
"لويسو أوجست لوميير " لقطات ساحرة ومدهشة كما فعل فى كثير من بلدان العالم الثالث
كسـيك والهنـد ومصر مع نـهاية القـرن قام " تومـاس أديسون "بـتصوير مـشاهد مـحلية. كا
خـاصة فـى القـدس وفى حـ صور األخـوة  لـوميـيـربعـد ذلك فـيـلم " محـطـة قطـار الـقدس "
صور" أديـسون " " الـرقص فى القـدس " عام ١٩٠٢ وأسـتمـر اإلنتـاج خالل فتـرة السـينـما
الصامـتة قـاصرا على األفالم اإلخـبارية والـرحالت والتسـجيـلية الـتى صور غالـبيتـها أجانب

غربيوناستهوتهم مناظر فلسط ذات األبعاد الدينية والتاريخية.
ويـبـدو أن ثـمة خـالفا فـى حتديـد أول دار عـرض أنـشـأهـا الـيـهود فـى فلـسـطـ وطـبـيـعة
ولود فى حـيفا والـذى يعتبـر مؤسس السـينما فى روادها فالفـلسطـينى ميـشيل صيقـلى ا
األردن(١) يـريإن أول دار لـلسـينـما ظـهرت فى فـلسـط كانـت سيـنما (عـ دور) فى حـيفا
ـان وهى مـعلـومـة نـستـكـمـلهـا من حـوا رلـلنـاقـد واألديب الـفلـسـطـينى ـلـكـها يـهـود أ وكان 
إحـسان عـباس عن فـترة صـباه فى مـدينـة حيـفا عـندمـا يقـول : "إنه لم يكن ثـمة مـسارح فى
"حـيفا" أو دور سينمـا " ثم يذكر ب قوس (كـان ثمة سينمـا تدعى " ع دور " لليهود)(٢)
ـا يعـنى ضـمنـا أن العـرب لم يكن لـهم احلق فى ارتـيادهـا بيـنمـا سنـجد " إيال شـوحاط "
تشـير فى كتـابها(٣)   " Israei cinema East / West and the policies of represntion" إلى دور
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يهـود مصـر فى التجـهيـز إلقامـة حركـة سيـنمائـية فى فـلسـط فـقد شـيدوا فى الـقدس عام
ـثل " أشـتـاتـا من اجلـمـاعات ١٩٠٨ أول سـيـنـمـا هى " أوراكل "  Orakle وكـان جـمـهورهـا 
ـديـنة ويـوحى بأن دار الـدينـية والـعـرقيـة " وهـو تعـبيـر يـصبغ بـعـدا كوزمـوبـوليـتانـيـا على ا
علـومة تعكس بـوادر حتقيق األهداف السـينمـا لم تكن حكرا لـطائفـة دون أخرى .ثم تعقـبه 
الـصهـيـونـيـة عـلى األراضى الـفلـسـطـيـنـية  وهى أن أول اعـتـراف رسـمى بـأهـمـية الـسـيـنـما
( ستوطنون اليهود الـصهاينة فى فلسط الـثقافية من " الياشوف " (ويقـصد بها بالعبريـة ا
جاء عـلى لسـان "مائـير ريـزجنومى" أول عـمدة لـتل أبيب والـذى زار اإلسكـندريـة عام ١٩١٣
لالطالع عــلى كـيــفـيــة ادارة دور الـعـرض وهى الــزيـارة الــتى سـاهـمـت فى إنـشـاء أول دار
عـرض فى تل أبـيب وهى سيـنـمـا " عدن " عـام١٩١٤ ولـكن دون أن تـذكر شـوحـاط أن هذه
الــدار شـيـدت رغم اعـتـراضـات الـسـكـان الـعـرب فـى حى " بـيت عـزت " قـبل حتـوله إلى " تل
ـية األولى أوقـفت السلـطة الـعثمـانيـة نشاطـها بـحجة أنه أبيب "(٤) وبأنه خالل احلـرب العا
ـكن استخدام مولداتـها الكهربائـية فى إرسال رسائل إلى غواصات الـعدو قبالة الشاطئ
ثم أعـيد افـتـتـاحهـا فى عـهـد " االنـتداب الـبـريـطانـى لتـصـبح مـركزا لـألنشـطـة االـصهـيـونـية

الثقافية واالجتماعية.
سرح  فـفى نهـاية عام ١٩٢٠ شـهد مسـرح سينـما " عـدن " افتتـاح أول عروض فرقـة "ا
شاهدين العبرى "وتأكـيدا للهدف السياسى من عروضهـا جاء فى الكتيب الذى يوزع على ا
سـرح أحد االحـتيـاجات الـضروريـة فى هذا الـزمن بالذات هذه الـعبـارات :" إننـا نرى أن ا
وجات كـبيرة من الـهجرات ـرحلة إعـادة بناء ويـواجه بدايـات  ر  خاصة فى بـلدنا الـذى 
مـلوء بـالـعقـبات والـعـوائق من أجل هدف ـتوقـعـة إننـا نـضع خطـانا عـلى بـداية الـطـريق ا ا

.(٥)" واحد هو خلق مسرح عبرى فى فلسط
شروع الصـهيونى ب يهود فـلسط واإلسكنـدرية كان من الطبيعى وفى إطـار تكامل ا
سرح العبرى" تـلكها اليهود فى اإلسكـندرية عروض "ا أن تستـقبل دور العرض التى كان 
الـتى شكـلت للـجاليـة اليـهوديـة هنـاك حدثا مـهمـا وكانت أهم عـروضهـا مسـرحية حتت اسم
ـسـرحيـة الـتى نـقلـهـا لـلعـربـيـة يوسف (إسـرائيل) لـهـنـرى بريـسـت  Henri Berstein وهى ا

وهبى وقدمها على مسرحه عام ١٩٣٠(٦).
ويبدو أن اإلسكندرية احتضنت الكثـير من األنشطه الصهيونية القادمة من فلسط فقد
عــرضت بــعض األفـالم الــتــســجــيــلــيــة لــرائــد األفالم الــتــســجــيــلــيــة الــصــهــيــونــيــة "نــاثــان
اء " ١٩٣٢ " أوديد الـتائه " ١٩٣٣  أكـسيـلرود "Nathan Axelrod مـثل فيـلمى " فى زمـن ا
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ا أثار ردود فعل عاصفة من " أبو احلسن " مراسل صحيفة " فلسط " بالقاهرة وكانت
ـقاالت يـنتـقد فـيـها الـدعايـة الصـهيـونيـة وطالب تصـدر من يافـا فقـام بكـتـابة سـلسـلة من ا
احتاد العمال العـرب بالرد عليها بأفالم مشابهة : "يـجب على االحتاد إرسال بعثة سينمائية
ــقـدسـ وكل الـدمـار الـذى حلق من أوروبـا لــتـصـويـر مـعـالم الـبـالد وخـاصـة مـسـجـديـهـا ا

دن الفلسطينية وعرضها فى كل مكان خاصة مصر"(٧). بانى اإلسالمية وا با
قـابل لـعـبت أستـويـوهـات اإلسكـنـدريـة دورا فى تـدريب الكـوادرالـصـهيـونـيـة على  وفـى ا
ـمــثل" يـاكـوف دافـيـدون " أحـد احلـرفــيـات الـسـيـنــمـائـيـة وكـان من أوائل مـن  تـدريـبـهم ا
أصحـاب دور العرض فى تل أبـيب. أما عمـلية تـوزيع األفالم األجنبيـة فقد تـكفلت بـها أيضا
شركات التـوزيع التى أنشأهـا اليهود فى مـصر حيث كانت مصـر كما تقـول شوحات مركزا
نـطقـة لتـوزيع األفالم ومعـظمهـا أوروبى وأمريـكى كمـا تضـيف إلى أن التـرجمة دوليـا فى ا
الـعـبـريـة لألفالم األجـنـبــيـة الـتى كـانت تـعـرض فى تل أبـيـب كـانت تـتم فى الـقـاهـرة عـلى يـد
ترجم " لـيوبولد فيوريللـو " الذى يشير " محمود على " فى تـرجمته لكتاب " شوحاط " بأنه ا
صرية ثم رئيس قسم التصوير الشمسى وأول من قدم ساحة ا كان موظفا فى مصلحة ا
الـترجـمة عـلى الشـاشة مـنذ عـام ١٩١٢ وأصبح احملـتكر الـوحيـد لهـا وبكل الـلغـات لفـترة ما

ية الثانية . بعد احلرب العا
ـلـفت لـلـنـظـر أن الـبـاحث الـفــلـسـطـيـنى بـشـار إبـراهـيم يـرى فى كـتـابه" الـسـيـنـمـا ومن ا
الـفــلـسـطـيـنـيـة فى الــقـرن الـعـشـرين " :" أن مـؤرخى الــسـيـنـمـا الـفـلـســطـيـنـيـة سـواء أكـانـوا
فلسـطيـني أو عـرباً أقصـوا أى جهد سـينمـائى قام به أى من الـيهود الـعرب فى فلـسط

وأنـكـروه وتــركـوه لـتــرثه إسـرائـيل الــتى لم تـكن مــوجـودة حـيـنــذاك ولم حتـاول الـســيـنـمـا
الـفـلسـطيـنـية هـضمـهم واسـتيـعابـهم فى ذات الـوقت الذى جنـد فـيه كيف أحـسنـت السـينـما
ـصـريـن الـيـهـود ودمـجــهم فى الـعـمل ـصـريــة اسـتـيـعــاب وهـضم جـهـود الــسـيـنـمــائـيـ ا ا
ـصـرى الـيهـودى ومـسـاهـماته ـوذج توجـو مـزراحى الـسـيـنمـائى ا ـصـرى و الـسـيـنمـائى ا
ـطربـة ليلى ـمثـلة وا صـرية كـان خيـر مثـال على ذلك دون أن نـنسى جتـربة ا السـينـمائـية ا
يز بالـطبع ب السينمـا الصهيونية األهداف والـغايات والسينما مـراد... نقول هذا ونحن 
الـتى يـنـتـجـهـا أو يـقـدمـهـا يـهـود عـرب دون أن يـكـونـوا بـالـضـرورة صـهـايـنـة مـع حـذر ودقة

وضرورة هذا التمييز " 
وهنـا يبدو أن اجلـهد السيـنمائى الـذى يشيـر إليه بشار إبـراهيم يخـرج عن إطار مكاتب
التـوزيع ومبانى دور العرض وأنه يقصـد به حتديدا اخلبرات الفنـية اليهودية ولكن دون أن
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ا كان يشيـر إلى أعمال - غير مـؤكدة -ذكرتها فتقـدة ر وذجا لتلك اخلـبرات ا يقدم لنـا 
أيضـا "شوحاط" فى كتابها بـعد لقاء جرى مع أكسيـلرود فى ٣٠ يونية ١٩٨٦ أى قبل وفاته
بعام واحد حـ قالت"فى فلسـط طلب عربى من يـافا من " ناثان أكـسيلرود " عام ١٩٤٤
دن الفـلسطينيـة كما وجهت إليه دعوة من إخراج فيلم إخبـارى بالعربية عـرض فى معظم ا
ـصـريـ - إلخـراج الـفـيـلم الـروائى الـنـاطق عـربى بـالـقـدس - نـيـابـة عن نـفـسه وشـركـائه ا
ترجم أرمنى لـعدم معرفته العـربية وهو فيلم بالعربـية "أمنيتى"  My wish  حيث اسـتعان 
يلودراما التى جتمـع ب األغانى والرقص والتى اشتهرت بها يقوم على نـفس حبكة أفالم ا
صرية حيـنذاك ويدور حول معارضة أسرة ثريـة البنتها من الزواج من شاب فقير األفالم ا
وإرغـامـها عـلى الزواج من زوج ثـرى وفى نهـاية الـفيـلم وبـعد أن يـصبح الـبطل الـفقـير ثـريا
ـوضوعـات احلـسـاسة حـيث تـدور أحـداث أحد س الفـيـلم بـعض ا يـتـزوج من حـبيـبـته. وقـد 
مشاهد بجوار هارياكون (منطقة فى تل أبيب) والفلسطينيون ينشدون أغنية " بلدنا اجلميلة
" وفى مشهد آخر حتضر شخصية هامة مؤتمرا للمواطن العرب لقد صورالفيلم فيما ب
ـدن العـربيـة إال أنه لم يعرض نـهايـة عام ١٩٤٥ وبـداية عام ١٩٤٧ وعـرض فى العـديد من ا
ـتحـدة بـتـقـسيم فى فـلـسطـ خـشـيـة النـزاع بـ الـعـرب والـيهـود ومع صـدور قـرار األ ا
فـلـسـطــ أخـذ مـنـتـجـوه نـيــجـاتـيف الـفـيـلـم إلى بـيـروت خـشـيـة أن يــعـرف أن الـفـيـلم إنـتـاج

صهيونى. 
ـصريـة مع مخرج مـثل مزراحى لم تـكن بعـيدة عن األهداف ورغم قناعـتنـا أن التجـربة ا
والـغـايات الـصـهـيـونيـة وهـو مـاحاولـنـا إثـباتـه فى فصـول أخـرى من هـذا الـكتـاب فـإنـها مع
شخصـية مثل " نـاثان اكسـيلرود" - سـتصـبح هى التجـسيد احلى لـتلك األهداف والـغايات
فنـحن ال نستطـيع أن نحلل فيـلمه " أمنيـتى " من منطـلق كلمات شـوحاط وما يكـفينا هو أن
الـرجل منـذ وطـأت قدمه أرض فـلسـطـ قادمـا من روسـيا كـان يعـتـبر نـفسه صـهـيونـيا من

الدرجة األولى ثم سينمائيا بعد ذلك(٨).
ومـع ذلك يبـدو أن العالقـات السـينـمائـية بـ اليـهود فى مـصر وفـلسـط اسـتمـرت حتى
بعد إعالن قيـام دولة إسرائيل وهنا نعود مرة أخـرى إلى شوحاط حيث تشير إلى أن هناك
شـواهد تاريـخية عـلى أن ثمة روابط فى مـجال اإلنتـاج كانت ب مـصر وفلـسط وتـتجسد
نتج " يـونل فريد - مـان " بإنتـاج فيلم يـعتبـر من أوائل األفالم اإلسرائيـلية باسم فى قـيام ا
"مـديـنـة مـؤمنه"  Faithful city ١٩٥٢  بـعـد أن اكـتسـب خبـراته الـسـيـنمـائـيـة من شـركته فى
طـرب مثل محـمد عبد مـصر التى كانت تـنتج أفالما مـصرية قام بـبطولتـها كبار الـنجوم وا
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الـوهاب وفـريـد األطرش وهى مـعـلومـة قد يـتـحفظ عـلـيهـا البـعض ولـكنـنـا سبق وأن أشـرنا
إليها فى الفصل اخلاص ب "األستوديـوهات واإلنتاج احمللى " بناء على حتقيق نشرته مجلة
صـرية " وفـيه لم يأت "دنـيا الـفن " فى أكتـوبر عـام ١٩٤٧ عن " الصـهيـونيـة فى السـينـما ا
ذكر اسم "محـمد عبـد الوهـاب" بينـما ذكر اسم " فـريد األطرش" ومـجمـوعة من الفـنان لم

حتدد أسماءهم.
ولــكن ال جـــدال أنــنــا نــتــفـق مع بــشــار إبــراهــيـم حــ يــذكــر فى كـــتــابه أن الــرواد من
الـسيـنـمـائـيـ الـفـلـسـطـينـيـ لم يـكـونـوا حـيـنـذاك فى عـمـومـهم عـلى إدراك ووعى بـأهـمـية
ا يـكون للشـرط التاريـخى والوعى السـاذج البدائى دوراً فى حـقيقة السـينمـا ودورها... ور
ـكـناً ـكن لـها أن تـكـون سالحـاً  أنه لم يـكن فى إدراك هـؤالء الـسـينـمـائـيـ أن الـسيـنـمـا 

وفعاالً فى مجال العمل اإلعالمى والدعائى من أجل قضية فلسط وأهدافها..
ـا فـعلـته احلـركـة الـصهـيـونـيـة التى أدركت ـوقف (لألسف) كـان عـلى النـقـيض  وهـذا ا
مـبكراً أهـمية الـسيـنما واسـتخدمـتهـا فى خدمة أهـدافها ومـقوالتـها... دون أن ينـكر أحد أن
الـقوان البـريطانيـة كان لها دور مـؤثر فى منع إمكـانية حتقـيق إنتاج سيـنمائى فلـسطينى
أو أفالم فلسطينيـة ذات قيمة فنية أو دعـائية خلدمة مصلـحة القضية الفـلسطينية.. بل إن
تـلك الـقـوانـ االنـتــدابـيـة الـبـريـطـانــيـة كـانت تـمـنع حـتـى عـرض األفالم الـتى أنـتـجت خـارج
فـلسطـ إذا ما كـانت تلك األفالم تـتضـمن قيمـاً دعائـية أو إعالمـية أو مسـاهمـات معـرفية
تفـضح حقيقة االستعـمار... ومن تلك القوان يذكـر القانون رقم ٥٧ عام ١٩٣٩ من قوان
الرقـابة الـسيـنمـائيـة التى وضـعتـها سـلطات االنـتداب الـبريـطانى وكـذلك األمر الـصادر عن
نع طـبع أو تصويـر األفالم التى حتتـوى مشاهـد ألعمال مراقب األفالم عـام ١٩٣٩ والذى 
عنف أو ضحايـاها أو تشير إلى من يحملـون السالح أو يفهم من ظهورهم حمل السالح

وتوجيهه ضد احلكومة أو تشير لعمليات قتالية.
اليهود والفنان الفلسطينى (محمد بكرى) اليهود والفنان الفلسطينى (محمد بكرى) 

ـهجر ومن بـ عشرات الـفنانـ الذين قدمـتهم فـلسطـ سواء فى الداخل أو فى بالد ا
ـاضـية.. وأكـثر ـثل فـلسـطيـنى ظـهر خالل الـسـنوات الـثالث ا يـعد مـحـمد بـكـرى هو أهم 
ـوضوعـات السـياسـيـة ألنه يجـسد وضـعيـة الـفلـسطـينى فى ظل ـمـثلـ العـرب ارتبـاطا بـا ا
جرد الظهور فى األفالم التى يخرجها الفلسطينيون داخل الكيان الصهيونى. فهو ال يقنع 
ية ا يتعامل أيضاً مع اخملرج اإلسرائيلي ويحقق بعض العا وخارج األرض احملتلة.. إ
وأخيـراً يـلـعب دورا ال يـقل تـأثـيـرا عـنـدما ـيـ عـنـدما يـتم اخـتـيـاره من قـبل اخملـرجـ الـعـا



¥∂¥

ـسـرح والـسيـنـمـا.ورغم أن مـحـمـد بـكـرى يـعـتـنق الـفـكر يـجـمـعـبـ الـتـمـثـيل واإلخـراج فى ا
اليـسارى وينـتمى إلى هـذه الفئـة القلـيلـة من الفنـان الذين لم تـكتف أعـمالهم بـأن تكون فى
عـزلة عـن التـيـارات السـيـاسـية والـتـطورات االجـتـمـاعيـة الـسائـدة فـإن الـواقع يؤكـد أن ثـمة
أفـكارا تمسك بتالبيب كل أفالمه ونـستطيع أن نتبـينها بوضوح لـو حاولنا تتبع بعض مالمح
ـســرح فى إســرائـيل.. ويــحــصل عـلـى تـشــجـيع سـيــرته الــذاتـيــة فــهـو أول عــربى يــدرس ا
ثل أساتـذته.. ويـقـوم بـأداء أدوار كـثـيرة فى مـسـرحـيـات الـيسـار اإلسـرائـيـلى حـيث كـان 
فلسطينـيون مع إسرائيلي فى عروض تقدم دائما بالـلغة العبرية.. وكانت له صديقة يهودية
تعـمل هى األخرى بالتـمثيل ولـكن ألن والديهـا ووالديه كانوا ضـد هذه العالقـة تزوج بكرى
من فـتـاة فلـسـطيـنـيـة.. ومع ذلك فهـو يـرى أن ما يـحـدث فى إسـرائيل يـتم بـذكاء شـديـد.. يد
كن قوله فى تضرب واألخرى تربت علـيك وذلك حسب األحوال.. من أنت وأين تكون.. ما 
ـقـراطـيـة فهى تل أبـيب ال أستـطـيع أن أقـوله فى قـريـتى.. فـفى تل أبـيب يـسـود الـلعب بـالـد
واجـهة إسـرائيل لـلدعـايـة أمام الـعالم.. بـينـمـا قريـتى فى اخللـيل حتـكم باألوامـر العـسكـرية.

رجع: حوار أحمد سخسوخ مجلة الفنون)  (ا
والواقع أن هـذه الصورة ال تخلو من التـناقض واالضطراب ألنها تريـد أن تكون تعبيراً
عن واقع سياسى واجتـماعى ال دخل للمـواطن الفلسـطينى فيه. إنه يـحاول أن يرفضه ولكن
ـلك القـدرة على تـغيـيـره أو التـمرد عـليه أو الـبعـد عنه وهـنـا تكـمن مشـكلـة محـمد دون أن 

بكرى وموضوعات أفالمه!
تأثير جافراستأثير جافراس

ـسـرح العـبـرى إلى الـسيـنـما بـعـد اختـيـار اخملرج الـيـونانى - ينـتـقل مـحمـد بـكرى من ا
الــفـرنــسى "كـوسـتــا جـافــراس "له لـيــلـعب دور ســلـيم بــكـرى فى فــيـلم "هــانـا.ك" ١٩٨٣وهـو
عـنشـخصـيـة امراة يـهوديـة تؤمن بـأن الـتعـايش ب اإلسـرائيـليـ واألقـليـة العـربيـة يجب أن
يـكـون أسـاسه احملافـظـة عـلى مـا تمـتـلـكه هـذه األقلـيـة داخل إسـرائـيل وليـس من خالل دولة
مسـتقـلـة لهم وأن يـبتـعـدوا عن اإلرهاب ألن إسـرائيل سـتـحتـضن العـربى الـطيب وسـتواجه
بـكل حـزم الـعـربى اإلرهـابى وبـهـذا الـفيـلم جنـح جافـراس فى أن يـلـقى بـظالله عـلى األفالم
اإلسرائيلـية التى شارك فى بطولـتها فيمـا بعد محمد بـكرى والتى حتاول التـأكيد على حرية
الـعـرب فى الـبقـاء ولـكن داخل حـدود دولـة إسـرائيل.. وتـدعـو اإلسـرائـيلـيـ إلى أن يـكـونوا
أكثر مـرونة فى معـاملة األقلـية العـربية "اإلسـرائيليـ العرب".. ومن هـنا يصـبح الفلـسطينى
المح. لقـد قدم ـا ا هو صـورة كربـونيـة من الهـندى األحـمـر ولكن مع اخـتالف فى الزى ور
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جافـراس الـدرس للـجـميع وخـاصـة اخملرجـ اإلسـرائيـلـي فـى أفالمهم الـتى حـاولت ادعاء
ـقراطـية واللـيبرالـية فى مـواجهة الـعالم خاصـة بعد غـزو لبـنان وبدء االنـتفاضـة.. وظهر الد
ؤمن بالعنف فى أفالم مثل فى أغلبها محمد بكرى وهو يلعب نفس الدور دور الفلسطينى ا
"رفـاق السـفـر" ١٩٨٤ إخراج يـهـود نيـمـان "وراء القـضـبان ١٩٨٤" إخـراج أورى بـارباش

"الكأس النهائى" ١٩٩١ إخراج فيران ريكليس.
ـقيم فى إسـرائيل أمثال وأيضاً كـان تأثير جـافراس على أفالم اخملـرج الفلسـطين ا
ـنتـجـة بدعم من عـلى نـاصـر وفيـلـمه " درب التـبـانـات" بطـولـة محـمـد بكـرى وهـو من األفالم ا
احلكومة اإلسرائيـلية وتعكس إلى حد بـعيد رؤيتها.. كـما ظهر محمـد بكرى فى أفالم ميشيل
ـا أثر عـلى مـضـمـونـها ـنتـجـة بـاالشـتـراك مع جهـات غـربـيـة..  خـلـيفـى ورشيـد مـشـهـراوى ا
طروح وحولها عـلى حد تعبير الـسينمائى الفـلسطينى الكـبير " غالب شعث" إلى شىء أقرب ا

إلى السينما فى شمال أفريقيا.. تلك التى تبدو مضامينها استشراقية بعض الشىء.
ويـدخل محـمد بكـرى عالم اإلخـراج بفيـلمه الـوثائقى "١٩٤٨ " وفـيه يحـاول أن ينبش فى
اضى الـفلـسطـينى مـنذ عـام ١٩٤٨ ليتـعرف عـلى ما جـرى وما يـجرى ويـحاول أن يرسم- ا
كما يـقول- "صورة الـفلسـطينى وهـو يقاوم مـصادرة الروح.. بـالتذكـر حينـا وبالسـؤال حينا
زج ب آخـر عمـا فعل الـتاريخ واآلخـرون بنـا وفعلـنا نـحن بأنـفسـنا مـعتـمداً فى ذلك عـلى ا
لقـاءات مع شـخصـيات فـلـسطـينـية وإسـرائـيلـية داخل األرض احملـتلـة وبـعض منـاطق احلكم
الـذاتى الفـلـسطـيـنى.. ومشـاهـد تسـجيـلـية ألحـداث كـان لهـا أهـميـتـها خالل اخلـمـس عـاما
رارة الـصـادرة من الـشاب اضـيـة.. يـربطـهـمـا جمـيـعـاً بتـعـلـيقـات جتـمع بـ السـخـريـة وا ا
ـتشائل " كـما يـجسده مـحمـد بكرى قـيم فى إسرائـيل. " سعيـد أبو الـنحس ا الـفلـسطيـنى ا
أخوذة عن رواية األديب الفلسطينى الراحل إميل حبيبى تشائل " ا نفسه فى مونودراما " ا
"١٩٢١- ١٩٩٦" الذى يـهديه مـحمد بـكرى فـيلـمه ليربط نـفسه بـأحد رمـوز التطـبيع الـثقافى
مع إسرائـيل.. وهـو أمر طـبـيعـى سنـكتـشف مـغـزاه من مواقف بـكـرى فى فيـلـمه من أحداث
ذابح اإلسرائيلية وفى مقدمتها جوهرية فى تاريخ الصراع الفلسطـينى- اإلسرائيلى: مثل ا
مذبحة دير ياس ١٩٤٨ والفلسطينى وحق العودة والتخاذل العربى فى مواجهة الصراع

وأخيرا يقدم لنا صورة متباينة الظالل لشخصية الصهيونى.
وثائق فى مواجهة األكاذيبوثائق فى مواجهة األكاذيب

تـصـيب محـمـد بكـرى فى فـيـلمه صـحـوة من احلمـاسـة والقـوة من أجل الـبـحث والتـنـقيب
" واسـتـحضـار شهـود اإلثبـات والنـفى لكى يـصل بـنا فى الـنهـاية إلى أن "مـذبحـة دير يـاس
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كانت مجـرد حدث عابر حاولت الـزعامات العـربية استـغالله ألهداف دعائيـة وحاول اإلجنليز
الترويج له من أجل بث الـرعب فى نفوس العرب ودفعهم إلى مـغادرة البالد.. أما اليهود فلم
ا احتالل قرية دير ياسـ كما احتلوا قرى أخرى من يكن فى نـيتهم القيام بأى مذبـحة.. إ

قبل.
يـقـدم بكـرى شـهادات مـسـيحـيـة ومسـلـمـة ويهـوديـة لتـأكـيد رؤيـته مـتـجاهال الـوثـائق التى
ذبحـة كانت مجرد بدايـة تبعتها مـذابح مثل قبية وغزة ذبـحة.. وبأن هذه ا نشرت عن هذه ا
والـرمـلة ونـحـال وكـفر قـاسم والـفكـهـانى واجلنـوب اللـبـنانى وصـبـرا وشاتـيال.. وكـلهـا تمت
ن لم تطلهم لتحقـيق هدف واحد هو إبادة الشـعب الفلسطـينى وتصفيته بـالقتل أو التهـجير 
ـذبحة عن طريق بث الـرعب فى نفوسهم ودفـعهم إلى مغادرة الـبالد.. كما حدث فى مذابح ا

" ١٩٤٨ و" كفر قاسم" ١٩٥٦ . "دير ياس
" بلقـطات مكبرة لفلـسطينية عجوز يبدأ محمد بكـرى التعامل مع موضوع "مـذبحة ياس
تـقف وخلـفهـا العلـم اإلسرائيـلى وفوق ذراعـها حـفيـدها الصـغيـر. وال نراهـا طوال الـفيلم إال
وهى تبـكى مرددة أهازيج حـزينة حـول مصيـر أسرتهـا وكيف أن "٣٠ واحداً راح من أهـلها
. وينـبغى ـرأة الـصورة الـشائـعـة عمـا حـدث فى دير يـاسـ " تـشكل كـلـمات ا فى ديـر ياسـ
علينا كما يـريد محمد بكرى أن نرى ونـسمع شهود النفى فى مقـدمتهم فلسطيـنية مسيحية
تـخبـرنـا أن اإلجنلـيـز صنـعـوا دعايـات حـول أن الـيهـود دخـلوا ديـر يـاس واغـتـصبـوا بـنات
وذبحوا وقـتلوا.. وتـعلق على ذلك بـقولـها: إن اليـهود مش ناقـصهم بنـات" وكلهـا دعايات من

أجل تطفيش العرب فى ظل تقاليدهم عن العرض والشرف وأهمية الهروب ببناتهم.
رة هو ضابط يهودى مـتقاعد يخبرنا أن القيادة وينتقل بكـرى إلى شاهد آخر فى هذه ا
ـنــاسب هـو قـريـة ديـر ـكـان ا الـيــهـوديـة أرادت بـنـاء مــطـار قـريب من الـقــدس.. وتـقـرر أن ا
.. كـان اخملطط أن تـكـون عمـليـة احتالل الـقريـة كـما  احـتالل قرى أخـرى قبل ذلك يـاس
ولـيس تـنـفيـذ أى مـذابح ويـؤكـد الـرجل بخـبـرته الـطـويلـة أن هـنـاك ثالثـة أجـهزة رسـمـيـة قد
.. اجلـهاز الرسمى الـبريطانـى واجلهاز الرسـمى اليهودى استـفادت من موضوع ديـر ياس
وأخـيرا اجلـهاز الـعربى الـرسمى الـذى هـرب من فلـسطـ فى البـداية تـاركا وراءه الـفالح
وحدهم وأن اإلنسان الوحيد الذى ظل يدافع عن الفلسطيني كان هو عبد القادراحلسينى

الذى قتل فى معركة القسطل وبعد موته لم يبق أى قائد عربى ألنهم هربوا جميعا.
وتـأتى الشـهاد الـثالـثة ليـتجـلى فيـها الـقول الـفصل فـهى لعـجوز فـلسـطيـنى مسـلم عايش
.. ويبدو من كالمه األحداث ويبدو منفعال حزيناً ألننا صدقنا ما يقال عن مذبحة دير ياس
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أن العرب هم الـذين ارتكبـوا مذبحـة ضد اليـهود وليس الـعكس.. فهـو يقول.. "الـيهود طـلبوا
جندة ألن القتال كان عـنيفا والذخيرة جفت معهم والله يـا محمد (أى محمد بكرى) ما طير
.. اليـهود طلـبوا قـوات من القسـطل عشان طـائر خش فى ديـر ياس سـوى والد دير ياسـ
تـقـاتل ولـكن مـا أجــا نـفـر وزعـمـوا إن اتــقـتل ٢٥٠ عـلى أسـاس أن الـقــتـلى من اجملـاهـدين
.. وأنـا بـاكـذب أتـخن قـائـد إسـرائـيـلى واتـخن قـائـد عـربى كل الـلى اتـقـتـلـوا فى ـنـاضـلـ وا
عـركة ٩٣ بـالدفـتـر عنـدى أكثـر من كده ال " وهـنـا يرفع كف يـده ليـنبـثق من خالله مـستـند ا
رسـمى يسجل أسـماء القتـلى وعائالتـهم باألرقام.. ولن جنـد بطبـيعة احلال مـن ب العائالت
ـعركـة من فقـد أكثـر من ثالثة أو أربـعة أفـراد وليس ثالث التى كـان لهـا ضحايـا فى هذه ا

كما تدعى العجوز الكاذبة. !!
ن ? ن ? حق العودة   حق العودة 

وال جدال أنه من اخلطأ أن نـطالب الفنـان الفلسـطينى الذى يعـيش فى األراضى احملتلة
بـأن يـكـون معـبـراً عن آراء أى مـواطن عـربى يـعيش بـعـيـداً عن مـعانـاته وآالمه ولـكن مـحـمد
بكـرى يـطـلب منـا مـطـلـباً آخـر وهـو أن تـكون عـلى قـنـاعـة بأن الـفـلـسطـيـنى الـذى يـعيش فى
األراضى احملتلـة غيـر الفلـسطـينى الذى يـعيش خـارج هذه األرض. همـا على طـرفى نقيض
نـفصلة عن واقع احلياة.. ثالياته ا فى احلياة الفلسـطينية: أولهـما فى برجه العاجى يحـلم 
وثــانـيـهـمــا يـكـافح فـى تـيـار احلـيــاة بال أحالم وبال رحـمــة فى إطـار تـســلط صـارم وتـيـارات
ـنظور رغم كن أن نـرفض هذا ا متالطـمة ثـابتـة من الداخل واخلـارج.. وبطـبيـعة احلـال ال 

حتفظنا عليه.. ولكن ما يقلقنا حقيقة هو الهدف البعيد من ورائه.
 إن محمـد بكرى يكرر نفس منظوره لـلمرأة العجوز الكاذبة عنـدما يقدم لقطات جملموعة

من الصبية وهى ترفع الشعارات فى أيديها وفى حناجرها :
 يوم النكبة والصمود
حق العودة ما بيموت 
وحدة وحدة يا جماهير

 ففى أعقـاب هذه الهتافات ينتقل بـنا بكرى إلى شخصية مثقـفة وشاعر فلسطينى اسمه
طه مـحـمـد عـلى من صـفـوريـة.. الـرجل يـتـحـدث بـطالقـة عن االسـتـعالء الـصـهـيـونـى ويـتـذكر
بـأحـاسـيس شـاعـريـة صـورة الـوطن كـمـا كـان يـراه فى خـيـاله " مـزيج مـن مـشـاعـر أقارب..
ناس. حيوانات.. بـيوت.. أنهار.. حـكايات.. ولكن ح أفـكر فى تصويـر الصورة التى حتتل

خيالى.. أجدها صورة تكاد تكون وهمية غامضة".
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ونتابع هذا الرجل فى عـدة مشاهد ملـيئه بالذكريات واآلراء الـسياسية الـرنانة الساخرة من
تحـدة وحقوق اإلنسان ومجلس هـذا العالم الذى يتحـدثون فيه عن الشرعيـة الدولية واأل ا
األمن.. وفجأة عـندما يسـأله محمـد بكرى بوضـوح: أنت حقك كيف تـطوله.. كيف ترجع إلى
صفوريـة ? تأتيه اإلجابة التى ينـتظرها " أنا مش عايز أرجع.. أنا بـالنسبة لى صفورية رمز

مع إذا أردت أن تعيدنى إلى صفورية أعطنى بيتى وأعطنى جيرتى".
شكـلة هى كيف يـتحقق لـلرجل ازدواجيـة البيت واجلـيران.. الواقع واألحالم !!  وتبـقى ا
سئول اذج يقدمهـا الفيلم وجدت بيـتها كما تركـته عام ١٩٤٨ ومن هؤالء ا ومع ذلك هـناك 
الفـلسـطينى يـاسر عـبد ربه الـذى يقـدمه الفـليم بـعد أن عاد فى عـام ١٩٩٤ إلى وطنه وذهب
لرؤيه الـبيت الذى ولـد فيه فى " يافـا " فوجده كـما هو " حـتى البالط ما زال يـلمع وألوانه لم
تـتـآكل وكــأنـهـا صـبـغـت بـاألمس "" وحـتى األشـجــار الـتى زرعـهـا جـده وأبــوه لم تـتـدخل يـد
لتـقلـيـمهـا أو احلفـاظ علـيـها.. ولـكن ظلـت تروى من مـاء البـئـر والبـركة بـشكـل طبـيعى.. كـما
تظهر األديـبة الفلـسطيـنية ليـنا بدر لتـحدثنا حـديثاً طـويالً عن أن البيت بوجـود أهله وبوجود
الـناس اللى فـيه.. يعنى الـبيت ليس جـدراناً أو مسـكناً بـارداً. ونكتـشف أن حديثـها عن بيت

جدتها الذى صادرته السلطة اإلسرائيلية لصالح " اجلامعة".
 إن من يـرى ويسمع هـذه األشياء سـتراوده أسئـلة كثـيرة حول الـفلسـطينى الـذى يعيش
.. وحـول حـقـيـقـة أسـالـيب الـسـلـطـات اإلسـرائـيـلـيـة الـفـاضـحة فـى مـصادرة خـارج فـلـسـطـ
يـاه.. إلخ.. يبدو ـساكن وإغالق آبـار ا األراضى وإفراغـها من سكـانهـا األصلـي وتـهد ا
ناسـبة العيد أن محمـد بكرى يحاول إقـناعنا بأن هـناك لبساً وسـوء فهم علينـا أن نتداركه 

الذهبى لقيام إسرائيل. 
وقف الـعربى من الشـعب الفـلسطـينى ويـعدد سلـبياته  ويسـهب محمـد بكرى فى إدانـة ا
الـتى ال تـنـتـهى.. بـدايـة من عـدم إشـراك الـرجـعـية الـعـربـيـة لـلـشـعب الـفـلـسـطيـنى فـى العـمل
الـسيـاسى.. ثم أخـذها بـزمـام القـضـية من يـد أهـلهـا بعـد اضـطرابـات عـام ١٩٣٦ ومحـاولة
ـصلحتهم الـذاتية وبيعـهم مصلحة فـلسط وعدم احلكـام العرب مساومـة بريطانيـا وفرنسا 
االهـتمام بـالدفاع عنـها أو بدعـمها بأى شىء.. وكـلها أمـور يلخصـها محـمد بكرى من خالل

تشائل عندما يقول : شخصية سعيد ا
 "٥٠ سـنة مش قـادر أتنفس زى إلـلى بيـغرق. بيـحلم أنه بـيرقد ومـش قادر يرقـد.. يا ما
كنت أصرخ فى الناس إللى حواليه وأقول يا ناس يا عالم أنا منكم. عاونونى. ساعدونى ما

كان يطلع من بقهم غير نونوة بسة (قطة) ".
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والـواقع أن هـذا التـعـميم لـيس بـطبـيـعة احلـال هـو كل ما يـلـزمنـا حملـاولة الـوصـول إلى رؤية
مقبولة لطبيعة ما حـدث ويحدث سواء فى فلسط أو العالم العربى الذى يجب أال ننكر أنه
ـأساة الـفـلـسـطـيـنيـة خـاضـعـا لـنـفوذ بـريـطـانـيـا وبـعض الدول كـان يـعـيش فى ظل بـدايـات ا
ـكن األجـنـبــيـة األخـرى.. وكـلـمـا كـانت األنــظـمـة فـاسـدة أمـكن اسـتــغاللـهـا.. هـذا شىء ال 
إنكـارة ولكن أيضاً من الظلم تعـميمه لكى يحاصـر به كل العرب خالل أكثر من نصف قرن

من الزمان.
فـارقات أن " محـمد بـكرى " بـينـما لم يـجد فى الشـخصـية الـعربـية ما ن أغـرب ا  وإنه 
ـكن اإلشارة إلـيه بالـطيـب.. فإنه يـخلق حـالة من الـتوازن الـعجـيب فى تقـد الشـخصـيات
الصـهيـونـية ويـركـز على شـخـصيـة مقـاتل إسـرائيـلى عـجوز يـتـعاطف مع الـعـرب ونراه يـعلم

وسيقى ويشاركهم فى نشيد يقول " السالم جينا السالمو عليكو". أطفالهم ا
قـصود بـ سطـور حوار طـويل يدور بـ بكـرى وهذا الـعجوز  وتسـرى فكـرة التـوازن ا
الذى يصف نـفسه: بأنه كان صهيونيـا ولكن ليس صهيونيا من صهـاينة اليوم طبعاً وليس
اضـى أنا آمـنت أننـا لن نقـوم بإضـرار العـرب فى هذه الـبالد ما قـبل احلرب بل صهـاينـة ا
عـلى العكـس تمامـاً آمنت أنـنا سـنجـلب التقـدم ونطـور ونسـاعد وأنـا أعترف أنـى حتى قبل

احلرب وجدت أن فى الصهيونية ظاهرة أو هذا مغروس فى طبعها".
 ويـسـتـمـر الـرجل فى حـواره مـعـبـراً عـن شـعـور عـمـيق بـالـذنب جتـاه مـا حـدث لـلـعـرب..
ولـيـؤكـد أن هؤالء الـصـهايـنـة لم يكـونـوا جـميـعـا على درجـة واحـدة من الـتطـرف.. ولـعل هذا
التـوازن هـو مـا كان مـطـلوبـا من مـحـمد بـكـرى فى تـعامـله مع كل أبـعـاد القـضـيـة وليس مع
أجزاء منها.. وهو ما يجعلنا نتساءل: " من سمح بتصوير هذا الفيلم داخل إسرائيل ? ومن

كتب السيناريو له ? ومن قام بتمويله?". 
فروض أن تكـون فى مقدمة أو نهاية تـساؤالت كثيرة ال جتيبـنا عنها البـيانات التى من ا
ا يعنى أن هناك أشيـاء يسعى البعض إلى إخفائـها عموماً نحن على يق شريط الـفيلم 

من اإلجابة احلقيقية عليها حتى ولو قيل ما يخالفها(٩). 
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(١) انظر كتاب " السينما الفلسطينية فى القرن العشرين "بشار إبراهيم 
ؤسـسة الـعربـية لـلدراسـات والنـشر / (٢) كـتاب حـوارات إحسـان عبـاس / من رواد التـرجمـة األدبيـة / ا

بيروت ٢٠٠٤)
ـصرى " محمـود على " بعنـوان " السيـنما اإلسرائـيلية وسـياسات التـفرقة العـنصرية " (٣) ترجـمه الناقد ا

تأليف إيال شوحاط عام ٢٠٠٠
(٤) موسوعة ويكيبيديا (ترجمه للموقع) 

ية" شكرى عبد الوهاب ١٩٩٩ ص ١٧٥ سرح اليهودى : سنوات فى خدمة الصهيونية العا  (٥) كتاب "ا
 (٦) عن قائمة مسرحيات يوسف وهبى 

رجع السابق رجع السابق (٨) ا  (٧) إيال شوحاط ا
 (٩) مقال أحمد رأفت بهجت / مجلة العربى الكويتية 
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عـاصر الـشـعب الـعـراقى بـامـتـداد العـقـود األخـيـرة شـتى صنـوف االسـتـبـداد الـذى كان
حصـيلة الـقتل والتـنكيل وأهوال احلـروب فيه تتـجاوز طاقة الـبشر ولـوال اخملزون احلضارى
ـا قامت له قـائمـة وبالـتأكـيد كـان للـفن وتاريـخه وآثاره الـباقـية سواء لهـذا الشـعب العـظيم 
عـلى هيـئـة ذكـريـات أو أطالل مـفـعول الـسـحـر فى تـضـميـد جـراح الـنـفـوس وكان لـلـسـيـنـما
ؤرخ وتـاريخـها وأفالمـها ودور عـرضهـا مكـانة كبـيرة فـى تلك الـذكريـات وأيضا األطـالل فا
والـناقـد والـفنـان يحـاول كل مـنهـمـا أن يسـترجـع كل ما هـو جمـيل فى تـلك الـذكريـات ولكن
دون أن يتـجاهل إجنازت حتـققت بواسـطة األجانب والـيهود وواكـبت تطور فن الـسينـما منذ
مولـده ولكن صـاحبـهـا سلـبيـات سيـاسيـة واقتـصاديـة تأتى تـداعيـاتهـا فى ظل حاضـر أشد

اضى.  وطأة وتأثيرا من ا
دور العـرض شهـد العـراق أول عرض سـينـمائى عـام ١٩٠٩ فى دار الشـفاء فى الـكرخ
وبـعـد مرور عـامـ شهـدت مـنطـقـة العـبـخانـة أول دار عـرض يتم افـتـتاحـها فـى بغـداد وكان
صاحـبها تاجـر يهودى اسمه (بـلوكى) بعدهـا تعددت دور العـرض السينـمائية الـتى شيدها
بـيا) و(سنترال سيـنما) و(السينـما العراقى) و(السيـنما الوطنى) وعلى أثر اليهود مثل (أو
اتـساع العـروض وتأثير دورهـا وزيادة اهتـمام الصـحافة بالـسينـما ازدهر الـقطاع اخلاص
ـوزع لألفالم كما جـرت عدة محاوالت إلنـتاج أفالم روائية إحـداها سنة ١٩٣٠ ستورد وا ا
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ـيـة األولى ولـكـنه لم يـكـتب لـهـا الـنـجـاح ابـتـداء من عـام ١٩١٤ وقـبل اشـتـعـال احلـرب الـعـا
شـيدت سيـنمـا رويال وبدأت تـستـورد األفالم السـينمـائيـة وتعـرضها فى صـالة عـرض الئقة
ومريـحـة بجـانب شـاشـة العـرض الـكبـيرة. ووضـعت شـاشـة صغـيـرة تشـرح لـلمـتـفرج حـركة
ـمـثل حـيث كـانت الـعـروض صـامـتـة!! ودخل فى قـلـوب الـعـراقـيـ صـغـارا وكـبـارا الـفـنان ا
ى شـارلى شــابـلن بـحـركـاتـه الـضـاحـكـة. وكــذلك عـشق الـنـاس حــركـات مـيـكى مـاوس الــعـا
رحلة وبعد سقوط بغداد حتت سنابك اخليول البريطانية فى ١١/ ٣/ سلية. وخالل هذه ا ا
١٩١٧ دخـلت الكـهربـاء مع دخـول اجليـوش البـريطـانـية اجلـرارة. وخالل السـنوات ١٩٢٠ -
ـواطنـ اليـهود. ـولوهـا رجال الـتجـارة من ا ١٩٢٨ شـيد الـعـديد من دور الـعرض وكـان 
ـؤرخـان عـبـاس بـغـدادى وفـخـرى الـزبـيدى وغـيـرهـمـا فـإن دار الـسـيـنـما وحـسب مـا يـذكر ا
يـدان و'رويال سينـما' فى محلـة بابا األغا عـلى الشارع اجلديـد  فيما 'العـراقي' كانت فى ا
كانت 'سنترال سينما' فى محـلة العمار قرب تكية البدوى فى رأس جسر مود مقابل محالت
ربـعـة ثم 'السـينـما الـوطـنى فى محـلة سـيد ـبـيا' فى مـحلـة ا حـافظ القـاضى ثم 'سـينـما أو

سلطان على وكلها تقريبا تطل على اجلادة اجلديدة (شارع الرشيد فيما بعد) 
ـنشـآت السـينمـائيـة األخرى الـتى شيـدها الـيهـود فى العراق عـلومـات حول ا  تـبايـنت ا
يقول " غالب ا جند توافقا حـول ما تشييـده من دور العرض فى العاصمـة بغداد ولـكن ر
وشـاش " فى مـقــاله " دور الـسـيـنــمـا فى بـغـداد الــثالثـيـنـيــات " : أعـود إلى الـوراء إلى أيـام
األربعـينيات واخلـمسـينـيات عندمـا كانت مدينـتى حتتوى على أكـثر من ثالث داراً للـسـينما
ـياً مـتنـوعاً وكان ارتـياد دور الـسـيـنمـا يشـكـل حدثاً يـوميـاً أو أسـبـوعياً تعـرض إنتاجـاً عا
مهـمـاً ومظـهـراً من مظـاهـر احليـاة االجـتمـاعـية عـنـد الشــعب الـعراقـى وخصـوصـاً جمـهور
ـوصل واحلـلة) بل إن الـســينـمـا كانت الـعـاصمـة بـغداد واحملـافـظـات الرئـيـسـة (الـبـصرة وا
نفذ الرئيس للترفيه (والثقافة إلى توسـطـة ا تشـكل عند كثيـر من أفراد الطبقت العاملة وا
البس واإلكسـسـوارات إلى حدٍ ما) وكـان تأثيرهـا كبيـراً فى تشـكيل الـذوق النســائى من ا
تصفـيفة الشــعر وكان من الطـبيعى أن جتد تفـصيلة فـسـتان ليـلى مراد أو جوان كروفورد
أو نوعـية قمـاش تايـير نور الـهدى أو أمـينة رزق مـنتـشـرة بعـد عرض الفـلم وكانت جـولييت
أشــهــر عـامـلـة تـصـفـيف شــعـر (كـوافـيـرة) عـنـد اجلــابى تـتـردد عـلى الـســيـنـمـا بـاســتـمـرار

لتسـتطيع تلبية رغبات صاحبات الذوق اجلميل
 أمـا أرقى دار سـيـنـمـا فى الثالثـيـنـيات فـهى ســينـمـا الـرشـيـد الـتى تعـود مـلـكيـتـها إلى
زدانة الـيهـودي إليـاس دنبـوس وسليم شـوحيط  فـقد تمـيزت بـبنايـتهـا الضخـمة اجلـميلـة ا
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بالـزخارف والتماثيل خارج صالـة العرض وداخلها والسـلم الـذى يقودنا إلى ردهة صغيرة
قـصورات اخللفية وإلى لالسـتراحة ثم إلى الكـاليرى وسـاللم جانبـية طويلة تنـتهى بنا إلى ا
حـجرة ماكـينـة العـرض. أما الـطابق األســفل فكان كـالعـادة يحـتوى عـلى الكـاليرى األرضى
). وفى بداية األربـعينيات افتتحت بجانب الســينما الشـتوى دار صيفية باسـم (أبو األربع
الرشـيـد الصيفى. وفى ذلـك الوقت كانت كل سيـنما تـوزع اإلعالنات األسـبوعـية التى حتمل
صوراً لـلـفيـلم بـاللـغتـ اإلنـكلـيزيـة والـعربـيـة وكان اإلعالن ذا طـباعـة جـميـلة يـطـبع من قبل
شــركـة األفالم نـفـســهـا (مـتـرو-فـوكس … إلخ) مع تـرك فـراغ لـطبـع الكـالم العـربى وكـانت
ثـليه وقصته ومـواعيد العـرض وتنويه عن عرض اإلعالنات عبـارة عن عرض كامل للـفيلم و

أحدث أخبار العالم. 
لك غـازى) التى وشـهـدت الثالثـيـنيـات أيضـا افتـتـاح دور سـيـنمـا أخرى هى (ســيـنمـا ا
ـعـمـارى ودلـيالً عـلى مـوهـبة تـعـود إلى الـيـهـودى نـعـيم شـادو العـزيـر وكـانت آيـة من الـفن ا
ـوهـبة ـوهـبة الـتى بـهـرت اإلنكـلـيـز عنـدمـا احتـلـوا الـعراق ا ) هذه ا (األســطـوات العـراقـيـ
ـة شـاهداً الفـطرية الـتى كانت حتـسـب حســاب احلر والـبرد بـاخلبر  وال تـزال الدور الـقد
عـلى ذلك بـدفئـها شــتـاءً وبرودتـها صـيفـاً إن الـقلم ال يـسـتـطـيع وصف روعة بـنـاية ســينـما

غازى التى أصبحت أشـهر وأرقى دار عرض فى العراق .
اضى واحلاضر " يذكر كاتبه وفى مقال " عن دور العرض السينمائى فى البصرة ب ا
غـريب دوحـى مـعـلومـة لـهـا داللـتـهـا وهى أن بـعـض كـبار الـسـن كـانـوا يتـحـدثـون عـن وجود
سـينـما خـاصة لـليـهود فى مـنطـقة اسمـها " الـسيف " فى الـبصـرة. وهو مـا يطـرح تساؤالت
حـول الـهــدف من انـعـزال الـيـهـود داخل ســيـنـمـا خـاصـة بـهم هـل هى أسـبـاب طـبـقـيـة ? أم
ـا جند أن تـلك النـوعية من سيـاسيـة تفـرضها طـبيـعة األفالم الـتى تعرض عـلى روادها ? ر

دور العرض لها مبررتها عندما أقيمت فى فلسط ولكن ما هى مبرراتها فى العراق ?
ؤرخ والـنقاد الـعراقيـ واإلجنازات اليـهودية فى وعمومـا ثمة عالقـة معقـدة ب بعـض ا
مجال دور العرض بدأت باإلعجاب ثم أهتزاز الـثقة وانتهت بالكشف عن كيفية استخدام تلك
الدور لـتحقيـق أهداف سياسـية واقتصـادية أحيانـا ما تكون مـتناقضـة وفى هذا اإلطار يربط
ـؤرخ "قـاسم حول" مـابـ هيـمـنة الـيـهود الـعـراقيـ فى مـنـتصف الـثالثـينـيـات على اخملرج وا
ناقشة وسائل العـرض السينمـائى وقررات مؤتمـر بال الذى أنعقـد عام ١٨٩٧ فى سويسـرا 
تحركة بعد ثالث إقامة وطن قومى لليهود وكان بقيـادة هرتزل والتى انتبهت ألهمية الصورة ا

ؤتمرون فى إنشاء مدينة هوليوود السينمائية . سنوات فقط من اختراعها ولذلك ساعد ا
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ـشاريع السيـنمائية ـقررات كان لها انـعكستـها على جميع ا ويستـدل " حول " على أن تلك ا
التى أقـامها الـيهود فى شـتى بلـدان العالم مـسترشـدا بتقـرير مـرسل عام ١٩٣٦من السـفير
البـريـطـانى فى العـراق سـيـر. كالرك كيـر ومـعـنون إلى وزيـر اخلـارجـية الـبـريطـانى ويـتـعلق
بالصورة وباإلعالم وذلك بـعد أن سمحت بريـطانيا بنشـر الوثائق التى مر عـليها نصف قرن
من الـزمان وفـيه فقـرات نكـتشف من خاللـها أن الـتجـار ورجال األعـمال الـيهـود كانـوا على
وعى بأهـمية الـصورة وقـدرتها فى الـتأثـير السـياسى واالقـتصادى. فـهم حسب تـلك الوثائق
ـوجودة فى بـغداد ومن خـاللها ـتلـكون خـمسـة من دور السـينـما الـست الرئـيسـية ا كـانوا 
ـانـيـة بيـنـمـا لم يـعـارضـوا األفالم عن عـمـلـيـات صـنـاعة رفـضـوا عـرض األفالم الـروائـيـة األ
ا يـعـنى أن هنـاك رؤيـة حتدد انـيـة مـثل مسـتـحضـرات (بـاير) الـكـيـميـاويـة.  ـنتـجـات األ ا

التوجهات العامة ألصحاب تلك الدور. 
تكاملة شاريع ا تكاملةاإلنتاج وا شاريع ا اإلنتاج وا

بـدأ دخول الـعـراق مجـال اإلنـتاج الـسـينـمـائى الفـعـلى عـام ١٩٤٦من خالل مجـمـوعة من
ـصرية)التى قـدمت فيلم ـتحمس لـلسيـنما أسس (شـركة أفالم الرشـيد العـراقية-ا الشبان ا
(ابن الـشـرق) إخراج (إبـراهـيم حلـمى) لـيصـبح أول فـيلم عـراقى - مـشتـرك يـتم عرضه فى
بغـداد وليدفع جناحه صاحب سينـما احلمراء فى بغداد إلى التـعاون مع احتاد الفنان فى
اكيـير آنذاك حلمى ـصور عبد احللـيم نصر وا مصر الذى يضم اخملـرج أحمد بدرخان وا
سـرح الـعـراقى حـقى رفـله إلى إنـتـاج فـيـلم (الـقـاهـرة- بـغـداد) الـذى قـام بـبـطـولـته عـمـيـد ا
الشـبـلى أمـام الـفـنانـة مـديـحة يـسـرى وعـرض فى بـغـداد ألول مرة فى ١٠/ ٣/ ١٩٤٧ فى

سينما احلمراء 
صـرى " عنتر وعبلة "  كان لنجاح هذين الـفيلم ثم النـجاح الهائل الذى حقـقه الفيلم ا
عند عرضه فى العراق على مدى شهور فى صالت السينما حافز اجملموعة من الرأسمالي

الـيـهـود من عــائـلـة " سـودان "لـتــكـوين شـركـة مـكــونـة من " مـديـنــة روكـسى لـدور الـعـرض "
ـعدات السيـنمائيـة وأجهزة تزامن و"أستـوديو بغداد لألفالم الـسينمـائية "الذى  جتـهيزه با
الصوت والصورة ومـلحق به مختبـر (هاماز) لتظـهير األفالم وكان باكورة أنـتاجه فيلم على
غرار فـيلم (عـنترة وعـبلـة) أطلـقوا علـيه (عالـية وعـصام) الـذى عرض ألول مرة فى ١٢/ ٣/
١٩٤٩ . وكان مـأخوذا عن قصيـدة مستوحـاة من " روميو وجولـييت " كتبـها الشاعـر قيصر
ـــعــلـــوف وكــتب لـــهــا الــســـيــنـــاريــو واحلـــوار األديب الــعـــراقى " أنــور شـــاؤول "وأخــرجه ا
الـفرنسى"أندريه شوتـان " وصوره " جاك المار "وأعد مـوسيقاه وأغانـيه " صالح الكويتى "
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ـديـر الـفنى " دانـيـال الـقـصـاب "  وشارك فى ـعمـل " جوزيف فـرنـسـيس ا والـتـحـمـيض وا
التـمثيـل والغنـاء سليـمة مراد وجـميعـهم من اليهـود وكانت التـجربة الـثانيـة ألستوديـو بغداد
صـرى أحمد كامل مرسى وعـرض فى نهاية عام هى فـيلم (ليلى فى الـعراق) الذى أخرجه ا
صرى - األرمـنى (أوهان) وشـارك فى تمثـيله مجـموعة من صـور ا ١٩٤٩ باالشـتراك مع ا

طرب العراقي واللبناني ا
أما " مديـنة روكسى " فـيبدو أنهـا كانت شبـه مجمع سـينمائـى متكامـل وتشمل : سـينما
روكسى الشتوى سيـنما ريكس الشتوى سينما روكـسى الصيفى سينما ريكس الصيفى
رطبات أما ملهى روكسى فقد طـاعم للسندوتشات وا كازينو روكسى الشتوى وعدد من ا
الهى الـغـربـيـة إال أنه حتـول إلى الـطـابع الـعربـى وعمل أريـد له فى الـبـداية أن يـكـون من ا
صـرى (أحمد كامل مرسى) ـطرب العرب وقد اسـتفاد اخملرج ا عـلى مسرحه بعض من ا
ـشاهـد الـداخـلـية لـهى فى تـصـويـر بـعض ا عـنـد إخراج فـيـلم (لـيـلى من الـعـراق) من هـذا ا
لهى فيما بعـد إلى " بار " وعلى سطح هذا البـار شقة اتخذت مقرا لـلفيلم وقد حتول هـذا ا
ل (شـركة أفـالم متـروجولـدين مايـر) - فـرع بغـداد وفيـما يـخص مـلهى " ريـكس " الشـتوى

أيضا فقد حتول فيما بعد الى " سينما ريكس " الشتوى.
وقـد رافق انـشاء شـركـة " مـديـنـة روكسى" "أسـتـوديـو بـغـداد " بروز الـقـضـيـة الـفلـسـطـيـنـية
وصـدور قـرار تقـسـيم فـلـسـطـ وادانـة عـدد من الـيـهود الـعـراقـيـ بـالـتـجـسس (شـفـيق عدس
ا واكـبه حمـله صحـفية ضـد الشركـة باعـتبارهـا وكراً لـلصهـيونـية فى العـراق واتهام وغـيره) 
بـعض الـعامـل فـيهـا بالـتجـسس لصـالح الصـهايـنـة والسـعى إلى تهـجيـر اليـهود الـعراقـي إلى
. ثم تعزز هذا اللـغط بعد أن عثروا على وثيقة تثبت استخدام هذا األستوديو الكيان الصهيونى
ـصلـحة إسـرائيل. وقد نـشرت صـحيـفة " الـيقظـة " البـغداديـة نص الوثـيقة فى كوكـر للتـجسس 
أى بـعد قـرابـة أربعـة أشـهر صـادف ٢٧ ١٩٤٨ رقّم " ٤٢٣ " والـصـادر يوم االثـنـ ا عـددهـا ا
. (مرجع عـدنـان حـس أحـمـد / باريس) ويـضـيف اخملرج ونـصف الـشهـر عـلى نـكبـة فـلسـطـ
الــعـراقى " قـاسم حـول " إلى ذلك أنه بـعـد حــرب ١٩٤٨ وجه حـاخـام يـهـودى رسـالـة إلى مـديـر
"أستوديو بغداد" يطلب فيها منه االستفادة من وضع األستوديو لترتيب أمور اليهود فى العراق
وكـان هـذا األستـوديـو قريـبـا من مـعسـكـر الرشـيـد والسـلـطات انـذاك عـنـدما اكـتـشفت الـرسـالة
اعتقـدت بأن هـذا األستوديـو يستـخدم للـتجسس عـلى معـسكر الـرشيد فـقامت بإغالقه وال شك
د القـومى آنذاك كان فى أن مثل هذه االتـهامـات ال تصمـد بوجهـها أيـة شركة خـصوصـاً وأن ا

ذروته. وعلى إثر ذلك أغلقت الشركة وسافر صاحبها إلى إسرائيل. فيلم " عليا وعصام "
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فكرة الفيلم تكاد تكون مُستنسخة  _ كما يقول (عدنان حس أحمد) عن قصيدة " روال
ـعـلـوف الـذى اعـتـمـد بـدوره عــلى مـسـرحـيـة " رومـيـو وجـولـيـيت عـرب.. " لـلـشـاعـر قــيـصـر ا
"لـشـكسـبـير غـيـر أن مأسـاة " رومـيو وجـولـييت " قـائـمة عـلى بـنيـة " اإليـهام " أو " اخلـطأ "
بـيـنمـا تـعتـمـد قصـيـدة " روال عـرب.. " على بـنـية " الـثـأر " كـما يـذهب د. فـاروق مواسى فى
حتلـيله لهذه القـصيدة. ولو توقـفنا قلـيالً عند مسرحـية " روميو وجولـييت " التراجيـدية لرأينا
ـبارزة الـتى وقـعت ب أنهـا تـتمـحـور على مـأسـاة عاشـقـ من أسـرت مـتـخاصـمـت إثـر ا

بـارزة فـحُـكِم عـلى رومـيـو بـالـنفى. رومـيـو وابن عم جـوليـيت وقـد قُـتل هـذا األخـيـر جـراء ا
وحـينـمـا أُكرهت جـولـييت عـلى الـزواج من رجل آخـر قررت أن تـتـناول عـقـاراً مُخـدراً لـتوهم
عائلتـها أنها مـاتت وعندما يـعلم روميو بـخبر وفاتـها يطعن نـفسه باخلنـجر فيمـوت وعندما
تسـتفيق من اخملـدر جتد حبيـبها مـيتاً فـتنتـحر باخلنـجر ذاته الذى انـتحر به حـبيبـها روميو.
وهذه الواقعة كـما رأينا ال تعتمد على بنيـة ثأرية كما حصل فى قصيدة " روال عرب " والتى
حـوّلها أنور شـاؤول إلى قصة سرديـة تعتـمد على شخـصيت رئـيسيتـ هما " علـيا وعصام
"ومن خاللهـما يتصاعد احلدث الـدرامى بدءاً بقصة احلب التى نشـأت بينهما وترسخت من
ـتـكررة ولـكن شـاءت األقـدار أن يـفـترقـا من دون أن تـنـفـصم عـرى احملـبة خالل الـلـقـاءات ا
بينهما وحينما التقيا من جديد قررا تتويج قصة حبهما الرومانسية الشفافة بالزواج لكن
األوان قـد فات إذ تقدّم األميـر وائل بن األمير غالب لطـلب يدها وحصل على مـوافقة أبيها
ـناسـبة فـبـنت األميـر على حـد قـوله البن األميـر حسب الـذى أبـدى سروره لـهذه الـزيـجة ا
ـتـعـارف علـيـها فـى تلك الـفـترة. وحـيـنـما يـعـود عصـام من أحـد لـقاءاته الـعـادات والـتقـالـيد ا
العاطفـية يقرر مفـاحتة أهله برغبـته فى الزواج من " عليـا " الفتاة التى سـلبت لبه لكن جده
الشـيخ نايف يـسبـقه إلى القـول بضـرورة االستمـاع إلى رغبـتهم أوالً فى الـبوح بـسر كـتموه
طويالً عنه وهو أن أباه الشيخ سعد الهانى قد قُتل غيلة من قبل األمير جسام والد " عليا "
فتثور ثـائرة عصام الذى يـجد نفسه فى مـوقف ال يُحسد علـيه فيقرر االنتـقام ألبيه بعد أن
ـقـتل أبـيه واحلـفاظ عـلى شـرف الـعـائـلـة وب حـبه لـعـلـيـا ووفـائه لـها. خـيّروه بـ االنـتـقـام 
وحيـنـما يـعـود إلى أفـراد أسرته الـذين كـانوا يـنـتـظرونه عـلى أحـر من اجلـمر يـنـهال عـلـيهم
. تـخلفـة التى تـشجع عـلى الثـأر وال حتيـد عنه جـانباً بالـلوم والـتقـريع العنـاً القيم الـقبـليـة ا
ولـكى يـريح ضـمـيـره فى نـهايـة األمـر يـجـد نـفـسه مـضـطـراً إلى الـذهـاب إلى " عـلـيـا " عـلّـها
تـسـامحه إذا مـا عرفت الـسبب احلـقيـقى الذى دفـعه لقـتل والدهـا فى رابعـة النـهار. وحـينـما
يـطلب عـصـام من احلـراس مقـابـلتـهـا إلفشـائـها بـسـر خطـيـر لم تـكن " علـيـا " تعـرف الـقاتل
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احلـقيقى بعد لذلك تلـتمس من حبيبها عصـام أن يثأر لها من قاتل أبيـها وهنا يصل الفيلم
إلى ذروته فيـستّل خـنجره ويـغمـده فى صدره ويعـترف لـها بأنـه قد انتـقم من قاتل أبـيها.
وقبل أن يـلـفظ أنفـاسه األخـيرة يـبوح لـهـا بأنه قـد انتـقم من أبـيهـا ألنه هـو الذى قـتل والده.
ُغمد فى صدره وتطعن نفسها وتموت وحينما يتكشف لعليا وفاء حبـيبها تسحب خنجره ا
ُخـدِر ووجدت حـبيـبها بذات الـطريـقة التـى ماتت بـها جولـييت عـندمـا استـفاقت من الـعقـار ا

مُنتحراً بسببها.
شخصيات شخصيات 

" سليمة مراد "" سليمة مراد "
لعـبت دور " نائـلة " فى فـيلم " عـليـا وعصـام "  وهى مطـربة يـهوديـة احتلـت منذ أواسط
اضى مـكانـة مرمـوقة فى عـالم الغـناء الـعراقى حـصلت عـلى لقب الـعقـد الثـانى من القـرن ا
لكى نورى السعيد الذى كان معجباً بها ولدت ببغداد عام (باشا) من رئيس وزراء العهد ا
ـارسة ١٩٠٥.لم تـغـادر الـعـراق أيام حـمـلـة تـهـجـيـر اليـهـود إلى إسـرائـيل واسـتـمـرت فى 
ـلـهى الذى الـغنـاء حـتى السـنـوات األخـيرة من عـمـرهـا. حتولت فى آخـر أيـامـها إلى إدارة ا
طـرب الـشـهيـر نـاظم الغـزالى الـذى كـان يصـغـرها بـسـن أنشـأته بـاالشـتراك مع زوجـهـا ا
عـديدة وعـنـد وفاته بـصورة مـفاجـئـة أُتهـمت بقـتلـه لكـنهـا برءت من هـذه الـتهـمة الـتى كانت

بداية انتكاس لها انتهت بوفاتها عام ١٩٧٤ فى إحدى مستشفيات بغداد .
"صالح الكويتى ""صالح الكويتى "

قـدم أحلان وموسـيقى فـيلم " علـيا وعصـام " اسمه احلـقيقى (صـالح عزرا يعـقوب) وهو
يـهودى عراقى ولـد عام ١٩٠٨ -١٩٨٦ اكـتسب لقـبه (الكـويتى) بعـد أنتـقاله مع أسرته إلى
ـوسـيـقى مـنـذ صـغـره مع أخـيه داود عـلى يـد ــاضى تـلـقى دروس ا الـكـويت بـدايـة الـقـرن ا
ـوسـيـقى الكـويـتـيـة والبـحـريـنـية ـعروف (خـالـد الـبـكر)  ,تعـرف عـلى ا ـوسـيـقار الـكـويـتى ا ا
صريـة باالستـماع إلى األسطوانـات ومنهـا بدأ اشتراكه والـيمانـية واحلجازيـة والعراقـية وا
فى إحـياء حفالت األقربـاء وشيوخ ووجهاء الـكويت ثم فى أقطار اخللـيج قررا االنتقال إلى
ـقام ـوسـيقـى العـراقى وتـخـلـيصه مـن احتـكـار ا بـغـداد عام ١٩٢٩ لـيـبـدأ فى تـنويع الـنـغم ا

ليطوره بشجن عصرى انبهر به معاصروه  تهجيره إلى " إسرائيل " عام ١٩٥٣
"أنور شاؤول""أنور شاؤول"

كـاتب سينـاريو وحوار فـيلم " عـليا وعـصام "ولد فى احلـلة بالـعراق سنـة ١٩٠٤ . وانتقل
ى) ثم مع عـائـلـتـه إلى بـغـداد سـنـة ١٩١٦ درس فى مـدارس (األلـيـانس اإلسـرائـيـلى الـعـا
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درس فى كـلـية احلـقـوق التى تـخـرج منـهـا سنـة١٩٣١. وبـ السـنـوات ١٩٢٤ و١٩٢٩ عمل
ـصبـاح) وأسس مجـلة أسـبوعـية سـياسـية - أدبـية (احلـاصد) مـحـرراً ثانـياً فى جـريدة (ا
التى اسـتمرت حتى سنة ١٩٣٨ . وإلى جانب نـشاطاته الصحفيـة كان شاعراً وكاتب قصة
قـصيرة. ومن ب أعماله مـجموعة قصصيـة عنوانها(همسـات الزمان). نشرت سنة ١٩٥٦
دينة). ترك بـغداد فى بداية عقـد السبعينات ومجموعة قصص قـصيرة عنوانهـا (فى زحام ا
من القـرن العشرين واستـقر فى إسرائيل إذ توفى فى عام١٩٨٤. ونـشرت مذكراته (قصة
سـتشرقة الـيهودية حيـاتى فى وادى الرافدين) سنـة ١٩٨٠. الذى يشـرح فيها حـسب قول ا
ى) إذ اسـتطاع إن "أل شلـيبفـر "فضـائل التعـليم فى مـدارس (األليانس اإلسـرائيـلى العا
ينضج كمواطن عراقى محترم ويهودى موالٍٍٍٍٍ ومتفاخر بيهوديته.ويشير إلى مشاعره الوطنية
العراقـية (بالوطـنية) من جانب ويسـتخدم مصـطلح (القوميـة) ليشيـر إلى يهوديته من جانب

آخر!
 " إيال (حبيبة) شوحاط " " إيال (حبيبة) شوحاط "

إيال شوحاط يهـودية عراقيـة ولدت فى إسرائـيل عام ١٩٥٩ ألبوين بغـدادي هاجرا فى
ـتـحـدة األميـركـية وهى اخلـمـسيـنـيـات إلى إسـرائيل ,تقـيم اآلن وبـشـكل دائم فى الـواليات ا
باحـثة ونـاقدة ومـحاضـرة فى الدراسـات الـثقـافيـة فازت بـالعـديد من اجلـوائز عن أبـحاثـها
ـانـية واإلسـبـانيـة فـهى تـكتب ترجـمت أعـمـالهـا إلى الـعديـد من الـلـغات مـنـهـا الفـرنـسيـة واأل
باإلنكـليزية. وقبل هجرتها من إسـرائيل نشطت فى عدة حركات يساريـة أغلب منتسبيها من
ـمارسـات العنـصرية هـناك. فغـادرت إسرائيل اليـهود الشـرقي ولـكنـها لم تسـتطع حتمل ا
حـصلت عـلى الدكتـوراه عام ١٩٨٦ من جامـعة نـيويورك الـتى تقوم بـالتدريس إلى غـير عودة
فيها اآلن. عملت شوحاط على نظريـة إدوارد سعيد حول االستشراق وقامت بتطبيقها على
الـعالقـات الثـقـافـيـة بـ "اليـهـود/ الـعـرب" "الـيهـود الـشـرقـيـون/ الغـربـيـون" وإجـمـاال حول
الـتمثيالت الثقافـية ب الشرق والغرب وذلك من خالل السـينما اإلسرائيلـية. تعتقد شوحاط
أن الـصهـيونـية خلـقت نوعـا مزدوجـا من القمع: ضـد الفـلسـطينـي وضـد اليهـود الشـرقي

وحتـاول فى كتـبهـا عرض الـكيـفيـة التى حـاولت بهـا الصـهيـونيـة تقـد هويـة موحـدة موائـمة
قائمة على الثقافة األشكنازية الغربية ومحو الهوية الشرقية.

 من كتبهـا: "السينمـا اإلسرائيلـية: تاريخ وأيديولـوجيا" ١٩٩١ "الثورة الـشرقية: ثالثة:
ـنــوعـة: من أجل فـكـر تـعـددى" " ١٩٩٩ "ذكـريـات  مـقـاالت عـن الـصـهـيـونـيـة والــشـرقـيـ
مـجموعة مقاالت ٢٠٠١ "السـينما اإلسرائيـلية: الشرق/ الغرب وسـياسة التمثيل" ٢٠٠٥.
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نـوعة" تصر عـلى تعريف نـفسهـا بأنهـا يهوديـة عربيـة عراقيـة وتتحدث فى كتـابها"ذكـريات 
فى كـتابـها عن موضـوع الهـوية وعن نظـام التـمييـز العـنصرى الـذى يطـال اليهـود الشـرقي
ى بادعـائها عـلى يد اليـهود الغـربيـ وترى شوحـاط أن الصـهيونـية ظـللت الرأى الـعام الـعا
ـعركة بـ فكـر صهيـونى عنصـرى لم يكتف ـعركة هى بـ يهـود وعرب فى ح أن ا "أن ا
ـارسـات عـنـصريـة من الـيـهود مـارسـات الـعنـصـريـة ضـد الفـلـسـطيـنـيـ بل تـعداه إلى  بـا

 . الغربي لليهود الشرقي
وفى كتابـها " السـينـما اإلسرائـيليـة: الشرق/ الـغرب وسيـاسة التـمثيل"الـذى ترجمه إلى
ـصـرى " مـحـمـود علـى " جند" شـوحـاط" تـكـاد تـتـمـاثل رؤيـتـهـا حول دور الـعـربيـة االـنـاقـد ا
هـولـيـوود فى تـشويـه الشـخـصـيـة العـربـيـة مع مـا سبق أن طـرحـنـاه فى كـتـاب " الشـخـصـية
ـية " فى طبـعتيه األولى والثـانية عـامى ١٩٨٧ ٢٠٠٢ فهى تقول: العـربية فى الـسينمـا العا
"حتى بـعد نهـاية االستـعمـار الكالسيـكى فى العالم الـعربى مـا زالت صناعـة الثقـافة الغـربية
ـشـوهــة لـلـعـرب عـبـر األغـانى والـنــكـات والـكـارتـون الـسـيـاسى تـعـيــد إنـتـاج هـذه الـصـورة ا
ـدهـشـة والـكـومـيـديــا وأفالم الـتـلـيـفــزيـون والـسـيـنـمــا وبـخالف صـور الـشـرق الــغـريـبـة وا
والشهوانيـة التى تبنتهـا هوليوود منـذ فيلم " الشيخ " (١٩٢١) وإعـادة إخراج فيلم " قسمت
ه شخـصية " " أكـثر من مـرة ((٢٠ - ٣٠ - ٤٤ - ١٩٤٥) على النـمط الهـوليـودى فى تقـد
لــورنـس الــعـــرب " (١٩٦٢) حــتـى أحــدث أفالمـــهـــا " صــحـــراء " (١٩٨٣) (إنــتـــاج اخملــرج
ـثـابـة " ـؤلـف) فـإن الـعـرب يـبـدون فى الـسـرد الـهـولـيـودى  اإلسـرائـيـلى مـنـاحم جـوالن - ا
موضوعات سيـئة " ثم زادت الصورة سوءا منـذ أواخر الستيـنيات حيث قدمـتهم كإرهابي
وكـمثـال فـإن الـفـلسـطـيـنـي يـبـدون فى فـيـلم " األحـد األسود " (١٩٧١) كـمـرضى مـصـاب
ـثل فقط جزءا من صـناعـة السيـنما بل وفى الـنقد رض التـعطش للـدم هذا التـشويه ال 

السينمائى... إلخ. 
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دى " العراقية  ١ - موقع جريدة " ا
٢ -مقاالت ولقاءات للمخرج العراقى (قاسم حول)

٣ -مقاالت ودراسات(لعدنان حس احمد) 
٤ - مقاالت للكاتب العراقى (ليث الربيعى)

٥ - مقال الفيلم العراقى - الغائب احلاضر وإشكاليات التطور واإلبداع (حس السلمان)
٦ - عـرض لـكتـاب الـدكتـور صـبـاح عبـد الـرحمن الـصـادر فى بـغداد (الـنـشاط االقـتـصادى

ليهود العراق ١٩١٧ـ١٩٥٢.
٧- مقال دور السينما بغداد الثالثينيات(غالب وشاش) 

اضى واحلاضر(شبكة العراقية) غريب ٨ - مقال دور العرض السينمائى فى البصرة ب ا
ذكرات يهود بغدادي دوحى ١٣ / ٦ / ٢٠١٠٩ - هويات اليهود العراقي وفقاً 

ستشرقة اليهودية :أل شليبفر  بقلم ا
١٠ - مـقـال صـالح وداود الـكـويتى.. مـلـحـنـا األغـنـيـة الـعـراقيـة األصـيـلـة (نـبـيل عـبـد األمـير

الربيعى )
١١ - كـتاب" الـسـيـنـمـا اإلسـرائـيلـيـة: الـشـرق/ الـغـرب وسيـاسـة الـتـمـثـيل"الـذى ترجـمه إلى

صرى " محمود على " ٢٠٠٠ العربية الناقد ا



¥∏≤



¥∏≥

n‡‡‡ R‡‡*«

XNÐ X √— bLŠ√ ¿XNÐ X √— bLŠ√ ¿

Æ vzULMOÝ YŠUÐË b U½ ≠

ÆW UI¦ « …—«“Ë ¨d¹b  ÊUM  ¨Ãd  ≠

W U?F? « W?¾?ON? « sŽ …—œU?B? « ¢ Õd? ?*«Ë U?LM?O? ? « ¢ W?K?0 U?L?M?O? « r?  vK?Ž ·d?A?*« ≠

Æ ©±π∑π ≠ ±π∑µ® W UI¦ « …—«“uÐ ULMO K

Æ dB  v  WOMH «  UÐUIMK  ÂUF « œU%ô« sŽ …—œUB « ¢ ÊuMH « ¢ WK  d¹d% d¹b  ≠

Æ  © ≤∞∞π ≠ ±ππ∏® ¢ ÊuMH « ¢ WK  d¹d% fOz— ≠

Æ±π∏∂ ÂUŽ s  v Ëb « vzULMO « …d¼UI « ÊUłdN* vMH « V²J*«Ë UOKF « WMK « uCŽ ≠

Æ ±ππ± ‰UHÞ_« ULMO  v Ëb « …d¼UI « ÊUłdN  fOÝUð v  „—Uý ≠

Æ  ±π∑≤ 5¹dB*« ULMO « œUI½ WOFLł fOÝUð v  „—Uý ≠

Æ  ≤∞∞π v²Š Êu¹eHOK² «Ë WŽ«–ù« œU%UÐ U «—bK  UOKF « WMK « uCŽ ≠

Æ ±ππ∞ ≠ ±π∑∞ ULMO K  …d¼UI « ÈœU½ …—«œ≈ fK  uCŽ ≠

Æ ÂöŽô« …—«“uÐ v «—b « ÃU²½ù«  UŽUD  v  …¡«dIK  UOKF « WMK « uCŽ ≠

∫ UN?M Ë W?OÐd?F? «Ë W¹d?B*«  ö:« r?EF?  v   UO?M?O²? « c?M  t?Łu×?ÐË tðôUI?   d?A½ ≠

≠ WO²¹u?J « vÐdF? « ≠ WK:« ≠ —u?DÝ ≠‰öN « ≠ Êu?MH « ≠ U?LMO? « ≠ UL?MO ? «Ë Õd *«

≠ ÂuM « —U³š√ ≠ dD  WŠËb « ≠ X¹uJ «  ÊuMH « ≠ W?O²¹uJ « ÊUO³ « ≠  «—U ù« Èb²M*«

Æ W¹dO¼UL'« W UI¦ «Ë ULMO « Èœ«u½  UŽu³D

W¹d?B?*« WO?½u?¹eH?O?K²? «  «u?MI? « v  W?B?B ?²?*« WO?zU?LM?O? ? « Z «d³? « rE?F  v?  „—Uý ≠

Æ WOÐdF «Ë



¥∏¥

 ∫ WOzULMO « tðUH R  s  ¿ ∫ WOzULMO « tðUH R  s  ¿

Æ ±π∏∑ W×H  ≤∂∞ v Ë√ WF³Þ åWO*UF « ULMO « v  WOÐdF « WOB A «ò ≠

Æ±ππ≤ ånMF « ‚ULŽ√ v  «dO UJ «ò ≠

Æ±ππ¥ å WOzULMOÝ  U¼U&«ò ≠

Æ s¹dš¬ l  ¨U ½d ±ππµ Egypte 100 ans de cinema  ≠

Æ ±ππ∂ œ«bŽ≈ ¨s¹dš¬ l  ≠ åULMOÝ WMÝ WzU  dB ò ≠

Æ±ππ∑ å»uFA «Ë œËuO u¼ò ≠

Æ±ππ∑  å»U¼—ù« ULMOÝË WO½uONB «ò ≠

≤∞∞≤ W×H  ¥∑≤WO½UŁ WF³Þ åWO*UF « ULMO « v  WOÐdF « WOB A «ò ≠

Æ s¹dš¬ l  ≠ åv Ëb « vzULMO « …d¼UI « ÊUłdN* v³¼c « qOÐuO «ò ≠

Æ≤∞∞µ ådB  v  ULMO «Ë œuNO «ò ≠

Æ ≤∞±∞ å©qC √ ‚U ¬ u×½® r UF « ULMOÝË dB ò ≠

∫l³D « X% ¿∫l³D « X% ¿

Æ»«eŠô« Âö «Ë WDK « ULMOÝ ≠

Æ‚dA « dOÞUÝ«Ë «dO UJ « ≠



¥∏µ

∫ WK K « v  dAMK

vKŽ ÎU?Ðu?²J?  Êu?J¹ Ê√ v?KŽ »U?²?J « s  5?²? ?M?Ð VðU?J « Âb?I?²¹ ¿

o d¹ Ê√ qCH?¹Ë Æ¡ËdI  `{«Ë j ?Ð Ë√ W³ðU?J « W ü« Ë√ d?ðuO³?LJ «

ÆsJ √ Ê≈ qLF « tOKŽ Îö  p ¹œ Ë√ ©C.D® W½«uDÝ√ tF

tðU½UOÐ rCð …d?B²  W?Oð«– …dOÝ rłd?²*« Ë√ oI;« Ë√ VðUJ? « ÂbI¹ ¿

Æ WŽu³D*« t ULŽ√Ë WOB A «

Â√ »U²J « l³?ÔÞ ¡«uÝ UN?O ≈ W b?I*« a M? « œdÐ W eK?  dOž W?K K? « ¿

Æ l³D¹ r



¥∏∂



¥∏∑
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